
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช    
– ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – ฮปิโปโดรม – สุเหร่าสนี ้าเงนิ – เซนต์โซเฟีย – หอคอย
กาลาตา – ทกัษมิสแควร ์ 

   
Pullman Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

3 
นัง่กระเชา้สู่จุดชมววิเนินเขาปิแอร์ โลต ิ– สไปซ์บาซาร ์– เมอืงชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลอง
เมอืงทรอยรมิทะเล – อุทยานแห่งชาตทิรอย – มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย    

Parion Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
นัง่กระเชา้สู่เมอืงโบราณเปอร์กามนั – วหิารอะโครโปลสิ – วหิารโอลมิเปียนเซอุส – โรง
ละครอะโครโปลสิ – เมอืงคูซาดาซึ – โรงงานผลติเครื่องหนัง – เมอืงเอฟฟิซุส – ห้อง
อาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมดุเซลซุส – บา้นพระแมม่าร ี– เตอรก์ชิ ดไีลท ์

   
Ramada Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

5 สวนสตรอวเ์บอรร์ ี– เมอืงปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ    
Colossae Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

6 เมอืงคปัปาโดเกยี – ทีพ่กัคาราวานเซราย – ชมโชวร์ะบ า Belly Dance    
Kalsedon Boutique Cave 
หรอืเทยีบเท่า  

    



 

 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

20.00  นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ Turkish 
Airlines (TK) โดยมีป้ายต้อนรบั เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน า
ขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

23.30 น าทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที่ 
TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช ั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมืองอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ล่องเรือ
ช่องแคบบอสฟอรสั – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา – ทกัษิมส
แควร์  

 

06.10 เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี หลงัจากนั้นน าทา่นผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบั
สมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ั่วโมง)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล ( Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคญัที่สุดของประเทศตุรกี มี
ประวตัศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษต ัง้แตก่อ่นครสิตกาล มีท าเลทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่
ท าใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงส าคญัเพียงเมอืงเดียวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของ
บอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปตัยกรรมอนังดงามผสมผสานท ัง้ 2 ทวีป ท าใหเ้มอืงอสิ

7 
ชมบอลลูนหลากส ี– เมอืงเกอเรเม – เมอืงใต้ดนิ – พพิธิภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซา
แบค – หุบเขานกพริาบ – หุบเขาอุซซิาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงาน
เครือ่งประดบั – สนามบนิไกเซร ี– สนามบนิอสิตนับลู 

    

8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสุวรรณภมู ิ     



 

 

ตนับูลมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์พเิศษ อีกท ัง้พื้นทีป่ระวตัศิาสตร์แหง่อสิตนับูล ฝั่งทวีปยุโรป ไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986  

 น าท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านดบัดุล เมซิด 
(Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สรา้งด้วยหินอ่อนท ัง้หลงั ด้วยศิลปะ
แบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ต ัง้อยูร่มิชายฝั่งทะเลมาร์มาราบรเิวณ
ช่องแคบบอสฟอรสับนฝั่ งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดบัประดาด้วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา 
น ้าพุ อุทยานดอกไม้ สระน ้า รูปปั้น รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไว้อย่างลงตวัน่าชื่นชมในรสนิยมของ
สลุตา่นแหง่ออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่ 

 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่อง
แคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง เริ่มต ัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ีถือว่าเป็นจุด
บรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอส
ฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัทศันีย์ภาพอนัสวยงามของรมิฝั่งชอ่งแคบแหง่น้ี ไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรอื
บา้นเรือสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหง่ประเทศตุรกีท ัง้ระหวา่งลอ่งเรือ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 

 
 น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมยักรีกซึ่งใช้เป็น

สนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปจัจุบนัถูก
น าไปใช้ในภาษาฝร ั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 
Hippodrome) น่าเสียดายทีเ่หลือแตซ่ากปรกัหกัพงัของฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนดโินเบลิในอดีต 
หรือ อสิตนับลูในปจัจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203 – 330 แต่
ปจัจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่
ไมม่ีใครทราบ แตบู่รณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คือ เสางู ทีเ่ชื่อวา่สรา้งกอ่นครสิตกาลมา 479 ปี 
เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนยา้ยมาต ัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปจัจุบนั
เหลือเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคอื เสา อียปิต์ หรือเสาโอเบลสิก์ (Obelisk of Thutmose)  สรา้ง



 

 

ในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่
เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรียวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอด
บนสุดจะเป็นลกัษณะเหมือนพีรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ 
ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก์ 

 จากนั้นน าทา่นเดนิทางเขา้ชม สุเหรา่สีน ้าเงนิ (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดมิ สุเหรา่สุลตา่นอาห์เหม็ดที ่
1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสเุหรา่ทกุแหง่จะตอ้งถอดรอดเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า 
เป็นการเคารพสถานที ่สามารถถา่ยภาพดา้นในได ้หา้มสง่เสียงดงัและกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหรา่น้ี
สรา้งในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิน้พระชนม์ด้วยอายุ
เพียง 27 พรรษา) มหีอเรียกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด 
เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหรา่ ชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซ
นิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนช ั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา 
ภายในมีทีใ่หสุ้ลตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าตา่ง 260 บาน สนาม
ดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นทีฝ่งัศพของกษตัรย์ิและพระราชวงค์ จะมีสิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชนท ั่วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคลุี
เรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่และจ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสื้อแขนยาวคลุมขอ้มือ มดิชิดไมร่ดัรูป และเตรียมผา้

ส าหรบัคลุมศีรษะ 
 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ดัรูป 
 จากนั้นหลงัจากนั้นน าทา่นเขา้ชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก สรา้งในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มี
หลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิกอ้น ภายในตดิกระจกสี เมือ่เตร์ิกเขา้ครอบครองเมือง 
ไดเ้ปลีย่นโบสถ์น้ีใหเ้ป็นสุเหรา่ในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์
และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑ์ทีว่นัน้ีคงบรรยากาศของความ
เก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุด 
กอ่สรา้งดว้ยการใช้ผนงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัของอาคารลงสูพ่ื้นแทนการใช้เสาค า้ยนัท ั่วไป นบัเป็นเทคนิค
การกอ่สรา้ง ทีถ่ือวา่ล า้หน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย ไดร้บั
การยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 

 



 

 

  
 จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบั หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหนิสไตล์โรมนั แบบสถาปตัยกรรม

โรมาเนสก์ ตวัตึกประกอบดว้ย 9 ช ัน้ มีรูปทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหน่ึงสญัลกัษณ์
เมืองอสิตนับูล สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1348 เพื่อไว้เป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนัข้าศึกจากทางทะเลปจัจุบนั
ช ัน้บนเปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วขึน้ชมทศันียภาพของเมอืง  

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตุรสัทกัซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกได้ว่าเป็นจุด
ศูนย์กลางของเมืองอสิตนับูล มีรา้นคา้มากมาย ต ัง้แตข่องทีร่ะลกึ, รา้นอาหารพื้นเมือง และยงัมีแทรมป์
โบราณ (Tram) เรียกไดว้า่ทีแ่หง่น้ีเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมอืงอสิตนับลู 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ปลาแมคเคอเรลยา่งและ MIX SEAFOOD 
ทีพ่กั PULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day3 นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ – สไปซ์บาซาร์ – เมืองชานคัคาเล – ม้าไม้จ าลองเมือง
ทรอยรมิทะเล – อุทยานแหง่ชาตทิรอย     – มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 

  

 น าท่านนั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว เนินเขาปิแอร์ โลติ (Pierre Loti Hill) เป็นจุดชมวิวเมืองอิสตนับูลซึ่ง
สามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอร์น (Golden Horn) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในอิสตนับูล 
ดา้นบนเป็นรา้นคาเฟ ใหท้า่นอสิระและดืม่ด ่าบรรยากาศทวิทศัน์ทีส่วยงาม 



 

 

 จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียปิต์ (Egyptian Bazaar) เป็น
ตลาดเครือ่งเทศต ัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถือเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสอง
ในเมืองอสิตนับูล สรา้งขึ้นต ัง้แตช่่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหน่ึงของมสัยดิใหม ่ภายในตลาดยงัมี
สนิคา้มากมายใหไ้ด้เลือกซื้อ อาท ิอาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่
ระลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครือ่งประดบัตา่งๆ อกีดว้ย  

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองที่มีความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 
กิโลเมตร สว่นทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากต ัง้อยูบ่นจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 
ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึง่ต ัง้อยูร่มิทะเล
มาร์มาราตดักบัทะเลอเีจียน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย 

 
 น าทา่นชมและถา่ยภาพ มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอยรมิทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นมา้

ไมท้ีม่ีชื่อเสียงโดง่ดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลวิูดเรือ่ง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด 
พิตต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนกัแสดงน า ทางทีมงานได้จ าลองม้าไม้ขนาดใหญส่ีด า เพื่อใช้ด าเนิน
เรื่องและเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัของเรื่องทรอย หลงัจากนั้นทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จ าลองตวัน้ีให้กบั
ทางการตุรกี เพือ่เป็นเกียรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเลอกีดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร
ทอ้งถิน่ 
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติทรอย (Troy 
National Park) เป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงทีสุ่ดแหง่
หน่ึงชองโลกที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี 
ภายในอุทยานน าทา่นชม ม้าไม้โทรจนัหรือมา้ไมจ้ าลอง
เมืองทรอย (Trojan Horse) เป็นมา้ไมท้ีส่รา้งจ าลองจาก
บนัทึกทางประวตัิศาสตร์ ที่ชาวกรีกใช้อุบายสง่ม้าไมใ้ห้
เมืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ความจรงิแอบบรรจุคน
มาในมา้ไมเ้พื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเข้า
มาตีตวัเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยลม้สลาย ซึง่เปรียบเสมอืน

สญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 



 

 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั PARION HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  
 
Day4 นั่งกระเช้าสูเ่มืองโบราณเปอร์กามนั – วิหารอะโครโปลสิ – วิหารโอลมิเปียนเซอุส – โรงละครอะ

โครโปลสิ – เมืองคูซาดาซึ            – โรงงานผลติเครื่องหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมนั
โบราณ – หอสมุดเซลซุส – บา้นพระแมม่ารี – เตอร์กชิ ดีไลท์ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน นั่ งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กาม ัน (Cable Car to 

Pergamon) ต ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือตวัเมืองชานคัคาเล กวา่ 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลียหา่งจาก
ทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 ซึง่มีสถานทีส่ าคญัแตโ่บราณกาล คือ วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) 
ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหน่ึงดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกนั คือ วิหาร
โอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น 
แทน่บชูาถูกน าไปเก็บรกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑ์เปอร์กามมัทีเ่มอืงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะ
โครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกต ัง้อยูใ่นท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้ม
ไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิแปลวา่ นครบนทีสู่ง ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของ
อาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผู้ต ัง้ถิ่นฐานในสมยันั้นมกัเลือกที่สูง มกัเป็นเนินเขาทีด่้านหน่ึงเป็นผาชนั 
และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรืองอยูบ่นทีร่าบเบื้องล่างทีร่ายล้อมป้อมปราการ
เหลา่น้ี 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 50 นาที) เมืองทา่

เลียบชายฝั่ งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
เรือ่งการผลติเครือ่งหนงัคุณภาพสูงสง่ออกท ั่วโลก น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather 



 

 

Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศทีม่ีฐานการผลติเครือ่งหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัต้นๆ ของโลก 
ท ัง้ยงัผลติเสือ้หนงัใหก้บั  แบรนด์ดงัในอติาลี อาท ิVersace, Prada, Michael Kors อกีดว้ย อสิระให้
ทา่นเลือกชมผลติภณัฑ์จากเครือ่งหนงั และ สนิคา้พ้ืนเมอืงตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณทีต่ ัง้อยูท่างฝั่งตะวนัตกของอานาโต
เลียในจงัหวดัอซิเมียร์ในประเทศตุรกีปจัจุบนั จากนั้นน าทา่นเขา้ชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมือง
โบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพ
เขา้มาปกัหลกัสรา้งเมืองซึง่รุง่เรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิต์กาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอร์เซียและกษตัรย์ิอเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุ
สขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่นเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมืองเกา่ทีส่องขา้งทางเต็ม
ไปด้วยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งทีส่ามารถผู้ชมได้กว่า 
30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปจัจุบนั เข้าชม ห้องอาบน ้าโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งั
คงเหลือร่องรอยรของห้องน ้า ห้องอบไอน ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กบั 
หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สรา้งโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทศิ
ใหก้บับดิา ชื่อ ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และไดฝ้งัโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไว้ใต้
หอสมุดแหง่น้ี ได้รบัการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี 
ค.ศ. 2015 

 จากนั้นน าท่านเข้าชม  บ้านพระแม่มารี  
(House of Virgin Mary)  ชื่อก ันว่า เ ป็นที่
สุ ด ท้ า ย ที่ พ ร ะ แม่ม า รี ม า อ า ศ ัย อ ยู่ แ ล ะ
สิ้นพระชนม์ในบ้านหลงัน้ีต ั้งอยู่บนภูเขาสูง
เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิต์ศาสนิกชนจะตอ้ง
หาโอกาสขึ้นไปนมสัการใหไ้ด้สกัคร ัง้ในชีวติ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รา้นเตอร์กิช ดีไลท์ 
(Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้น
ชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกนั
วา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋ทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนทั 
ถ ั่วพสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหน้าตาจะมสีชีมพูเขม้ แตก็่ดูจางลงไปทนัที
เมือ่เสร์ิฟกบัน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหน่ึงแป้งฝุ่ น มีรสหวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของ
ถ ั่วคณุภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูก่บัชารอ้น หรือ ชากลิน่แอปเปิล 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 



 

 

 

Day5 สวนสตรอว์เบอร์รี – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ  

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู่ สวนสตรอว์เบอร์รี (STRAWBERRY FARM) ซึ่งบริเวณเมืองน้ี เป็นพื้นทีลุ่ม่สลบักบัภูเขา

รายล้อม จึงมีพื้นทีใ่นการปลูก สตรอว์เบอร์รีอยา่งมากมาย และมีหลากหลายสายพนัธุ์ ถือเป็นเมืองทีม่ี
การปลูกสตรอว์เบอร์รีมากทีสุ่ดของตุรกี  ฤดูกาลที่ผลสตรอว์เบอร์รีออกอย่างเต็มทีจ่ะอยู่ในช่วงปลาย
เดือนสงิหาคม ถึง ปลายเดือนตุลาคม ของทุกปี ทา่นจะได้เห็นความสวยงามสีแดงสด ของสวนสตรอว์
เบอร์รี ่ซึง่มองไปสดุสายตาตดักบับรรยากาศของววิเมอืง มคีวามโดดเดน่ สวยงามมาก ทา่นสามารถเก็บ
ภาพบรรยากาศสวยงามเหลา่น้ีไดอ้ยา่งเต็มที ่และ เต็มอิม่กบัการเก็บสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากสวนเพือ่ลิม้
ลองรสชาติที่หวานอร่อยได้อย่างเต็มที่ (ปริมาณของสตรอว์เบอร์รีจะมีมากน้อย ขึ้นอยู่ความสภาพ
ภมูอิากาศและชว่งเวลาเดนิทาง) 

หมายเหตุ : หากไมส่ามารถเทีย่วชมสวนสตรอว์เบอร์รีได ้ทางบรษิทัอาจมีการเปลีย่นไปเทีย่วชมสวนอืน่ ตาม
ความเหมาะสม หรือ หากไม่สามารถเที่ยวชมสวนใดใดได้ในทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสทิธิไ์มค่ืน
คา่ใชจ้า่ย* 

 จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ป า มุ ค ค า เ ล 
(Pamukkale) เมืองที่มีน ้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุ
ขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่
สม ัยกรี กก่อนไหลลงสู่ห น้ าผา  จน เกิดผลึกกึ่ ง
สถาปตัยกรรมสขีาวขึน้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  



 

 

 น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแรร่อ้นน้ีได้กอ่ใหเ้กดิ
ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิ
สีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกนัน้ียงัเป็น เมือง
โบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลือแรร่อ้น 
ซึ่งเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื่อเวลาผ่าน
ไปภยัธรรมชาติได้ท าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลง 
เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ท ั่วไปบางสว่นยงั
พอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาท ิโรงละคร แอมฟิ
เธียร์เตอร์ขนาดใหญ ่วหิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ 
ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั COLOSSAE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 

 

Day6 เมืองคปัปาโดเกีย – ทีพ่กัคาราวานเซราย – ชมโชว์ระบ า Belly Dance 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ระหว่างทางน าทา่นแวะถา่ยภาพ ที่พกัคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานทีพ่กัแรกของกอง
คาราวานในสมยัโบราณตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตร์ิกสมยัออตโตมนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด ากบั

ภเูขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขาย
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกิดจากลาวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล
กระจายไปท ั่วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินช ัน้ใหมข่ึ้นมา จากกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะ



 

 

กรอ่นกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็ม
ไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวยคว ่าปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย 
จนชนพื้นเมืองเรียกขานกนัวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) คปัปาโดเกีย เป็นชือ่
เกา่แกภ่าษาฮติไตต์ (ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พนัธุ์ดี” และใน
ปจัจุบนัน้ีก็ยงัเลี้ยงมา้กนัอยูบ่รเิวณน้ี และมีเมืองใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกก็วา่ได ้ซึง่ภายในเมือง
ใตด้นิมีครบทุกอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ 
บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง ดว้ยความอศัจรรย์ใตพ้ื้นดนิแหง่น้ี เมืองคปัปาโดเกีย จงึไดร้บัการขึน้
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ได้ขึ้นทะเบียน
เมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเกียเป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าทา่นชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชว์เตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่งหน่ึง

ของชาวตุรกี ซึง่มีมาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอียปิต์และเมดเิตอร์เรเนียน นกัประวตัศิาสตร์
เชื่อกนัว่าชนเผา่ยปิซีเร่รอ่นคือคนกลุ่มส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไวใ้หม้ีมาจนถงึปจัจุบนั การ
โชว์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไดม้ีมาอยา่งแพรห่ลายและมีการพฒันาซึง่เป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมา
เป็นระบ าหน้าทอ้งของประเทศตุรกีในปจัจุบนั 

ทีพ่กั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
หมายเหตุ : ทา่นควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตล์ถ า้ในเมอืงน้ีไมม่ลีฟิท์ใหบ้รกิาร 

 
 

 
Day6 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตด้นิ – พพิธิภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขา

นกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์     – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดบั – 
สนามบนิไกเซรี – สนามบนิอสิตนับูล 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 น าทา่นเดนิทางชม บอลลูนหลากส ี(ไมร่วมคา่ขึน้บอลลนู) ไฮไลท์ของเมอืงคปัปาโดเกียและจุดหมายของ
นกัทอ่งเทีย่วท ั่วทุกมุมโลก ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพและหากทา่นใดสนใจขึน้บอลลูน และกจิกรรมอืน่ๆ 
รายละเอยีดดงัน้ี กจิกรรมเสรมิพเิศษน้ีไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทวัร์ (Balloon Tour) ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิน่มารบั
ไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใช้เวลาเดนิทาง
จากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ั่วโมง คา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ
ในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น 

2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณ
ภาคพื้นดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิน่มารบั 
เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุย
ไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ช ั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 
150 เหรียญดอลลาร์สหรฐั  (USD) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรม
ทวัร์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันั้นขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของทา่น 
ค าแนะน า 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็กเกจทวัร์เสรมิอยา่งใด อยา่งหน่ึง 
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหน้าอยา่งน้อยครึง่กอ่นออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัร์

ทราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมน้ี ไมอ่นุญาตใหผู้้ทีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง, ต ัง้ครรภ์ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าร่วมโดย

เด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเกียใน
ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นทีต่ ัง้ถิ่นฐานของผู้คนมาต ัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ี่
ชาวครสิเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิต์ศาสนาจะเป็น
ของจกัรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิต์ศาสนถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณน้ี เป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียง
ในดา้นการทอพรม และการผลติเครือ่งเซรามกิ ล า้คา่ทีม่ชืีอ่เสยีงโดง่ดงัไปท ั่วโลก น าทา่นเขา้ชม เมอืงใต้
ดิน (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่น้บัถือศาสนาครสิต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนั ที่ตอ้งการท าลายรา้ง
พวกนบัถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครวั ห้องหมกัไวน์ ห้อง
ประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน 
และระบบระบายอากาศทีด่ี แตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบา เพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบ
จนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมดัระวงัในการรบัลงไปชมเมอืงใตด้นิแหง่น้ีจากนัน้น าทา่นเขา้ 



 

 

 
ชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นความคดิของชาวครสิต์ที่
ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน
ของชนเผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ เคบบัตน้ต ารบั 
 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็นหนิ

ทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหวั รูปร่างแปลกตา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ 
(Pigeon Valley) เป็นหน้าผาทีช่าวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู ่
เน่ืองจากสมยัก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารส าคญัในแถบละแวกนั้น และยงัเป็นสตัว์
เลี้ยงอกีดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขา
คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ ่ใช้เป็นที่อยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาแหง่น้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจาก
ฝีมอืมนุษย์ไปเกือบท ั่วท ัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อชุซิาร์ คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ 
ดงันั้นในอดีตอชุิซาร์ มีไวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยาม
มภียัอกีดว้ย 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), โรงงานเซรามกิ (Ceramic 
Factory) และโรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิีการผลติ
สนิคา้พ้ืนเมอืงทมีคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไกเซรี ประเทศตุรกี 
20.15 น าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที่ 

TK2021  
21.50 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรกี เพือ่รอตอ่เครือ่ง 
  

Day8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 



 

 

01.55 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 
เวลาเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์
เด็ก/ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

11 – 18 ตุลาคม 
2565 

TK069 BKK-IST 
23.00 – 05.15 

TK2021 ASR-IST 
20.15 – 21.50 

TK068 IST-BKK 
01.45 – 15.25  

41,990 41,990 21,990 9,000 

12 – 19 ตุลาคม 
2565 

TK069 BKK-IST 
23.00 – 05.15 

TK2233 ASR-IST 
22.20 – 23.50 

TK068 IST-BKK 
01.45 – 15.25 

41,990 41,990 21,990 9,000 

19 – 26 ตุลาคม 
2565 

TK069 BKK-IST 
23.00 – 05.15 

TK2021 ASR-IST 
20.15 – 21.50 

TK068 IST-BKK 
01.45 – 15.25 

41,990 41,990 21,990 9,000 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 
อตัราน้ี ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 

และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


