
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช    

– ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – ฮปิโปโดรม – สุเหร่าสน้ํีาเงนิ – เซนต์โซเฟีย – หอคอย

กาลาตา – ทกัษมิสแควร ์ 
   

Pullman Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

3 
นัง่กระเชา้สู่จุดชมววิเนินเขาปิแอร ์โลต ิ– สไปซ์บาซาร ์– เมอืงชานัคคาเล – มา้ไมจํ้าลอง

เมอืงทรอยรมิทะเล – อุทยานแห่งชาตทิรอย – มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย    
Parion Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

4 
นัง่กระเช้าสู่เมอืงโบราณเปอร์กามนั – วหิารอะโครโปลสิ – วหิารโอลมิเปียนเซอุส – โรง

ละครอะโครโปลสิ – เมอืงคซูาดาซ ึ– บา้นพระแม่มาร ี– เตอรก์ชิ ดไีลท ์    
Ramada Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

5 
โรงงานผลติเครื่องหนัง – เมอืงเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน้ําโรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส – 

หมู่บา้นซรินิเซ – เมอืงปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ    
Colossae Thermal Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

6 เมอืงคปัปาโดเกยี – ทีพ่กัคาราวานเซราย – ชมโชวร์ะบํา Belly Dance    
Kalsedon Boutique Cave 

หรอืเทยีบเท่า  

    



 

 

 

 

 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

20.30  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป้ายต้อนรับ   เลทส์โก

กรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – 

สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟ�ย – หอคอยกาลาตา – ทักษิมสแควร์  

 

06.25 เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรเคีย หลังจากน้ันนำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 

4 ช่ัวโมง)  

7 

ชมบอลลูนหลากส ี– เมอืงเกอเรเม – เมอืงใต้ดนิ – พพิธิภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซา

แบค – หุบเขานกพริาบ – หุบเขาอุซซิาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงาน

เครื่องประดบั – สนามบนิไกเซร ี– สนามบนิอสิตนับูล 
    

8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 

 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป�นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตุรเคีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อน

คริสตกาล มีทำเลท่ีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป�นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ��ง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ��งอนาโตเลีย) สถาป�ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป�น

เอกลักษณ์พิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล ฝ��งทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมื่อป� ค.ค. 1986  

 นำท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป� ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในป� 

ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนท้ังหลัง ด้วยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝ��งทะเลมาร์มารา

บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ��งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดาด้วยสวนสวยริมทะเล หอนา�ิกา น้ำพุ อุทยานดอกไม้ สระน้ำ รูปป��น 

รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัวน่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป�นอย่างยิ่ง 

 จากน้ันนำท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป�นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเล

มาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง เริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ถือว่าเป�นจุด

บรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป�นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการ

ป้องกันประเทศตุรเคียอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของริมฝ��งช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป�นพระราชวังโดลมา

บาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรเคียท้ังระหว่างล่องเรือ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 นำท่านถ่ายภาพเป�นท่ีระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป�นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot 

Racing) โดยคำว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ป�จจุบันถูกนำไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 

Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในป�จจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างข้ึนระหว่างป� ค.ศ. 203 – 330 แต่ป�จจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine 



 

 

VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษท่ี 10 เสาต้นท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือว่าสร้างก่อนคริสตกาลมา 479 ป� เป�นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน 

จากเมืองเดลฟ� (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งท่ีน่ีเมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ป�จจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสาโอเบลิสก์ 

(Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ป� มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ 

เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป�นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลม

ขึ้นสู่ยอดด้านบนเป�นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป�นลักษณะเหมอืนพีรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก หรือ 

ทองแดง เป�นต้น  

จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าชม สุเหรา่สนีำ้เงิน (Blue Mosque) หรือ ช่ือเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์

เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอด

หมวก ถอดแว่นตาดำ เป�นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและ

กรุณาทำกิริยาให้สำรวม สุเหร่าน้ีสร้างในป� ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในป� ค.ศ. 1616 (1 ป�ก่อน

สุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป�นหอคอย

สูงให้ผู้นำศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า 

ชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป�นดอกไม้ต่างๆ เช่น 

กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป�นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและ

นางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป�นท่ีฝ�งศพของกษัตริย์และพระราชวงค์ จะ

มีสิ่งก่อสร้างท่ีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ัวไป อาทิ ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ ท่ีพักกองขบวนคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่าและจำเป�นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป 

 นำท่านเข้าชม วิหารเซนตโ์ซเฟ�ย (St.Sophia) หรือ สุเหรา่ฮาเกยี โซเฟ�ย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป�นโบสถ์คาทอลกิ 

สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป�นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป�นหินก้อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครอบครองเมือง ได้เปลี่ยน

โบสถ์นี้ให้เป�นสุเหร่าในป� ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงที่ปูด้วยโมเสกเป�นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย 

โซเฟ�ย เป�นพิพิธภัณฑ์ท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป��ยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป�นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนท่ีโล่งภายในใหญ่

ที่สุด ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป�นตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสูพ่ื้นแทนการใช้เสาค้ำยันทั่วไป นับเป�นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล้ำหน้ามากในยุค

น้ัน (ถือเป�นหน่ึงในเหตุผลสำคัญท่ีทำให้วิหารฮาเกีย โซเฟ�ย ได้รับการยกย่องให้เป�น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 



 

 

 

 จากน้ันนำท่านถ่ายรูปกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาป�ตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย 9 ช้ัน มีรูป

ทรงกระบอก และมีหลังคาเป�นทรงกรวย อีกหน่ึงสัญลักษณ์เมืองอิสตันบูล สร้างข้ึนในป� ค.ศ.1348 เพ่ือไว้เป�นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจากทาง

ทะเลป�จจุบันช้ันบนเป�ดให้นักท่องเท่ียวข้ึนชมทัศนียภาพของเมือง  

 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป�นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย 

ตั้งแต่ของท่ีระลึก, ร้านอาหารพ้ืนเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าท่ีแห่งน้ีเป�นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

คำ่ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พเิศษ ปลาแมคเคอเรลยา่งและ MIX SEAFOOD 

ที่พกั PULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3 นั่งกระเชา้สูจ่ดุชมวิวเนนิเขาป�แอร ์โลต ิ– สไปซบ์าซาร์ – เมืองชานคัคาเล – ม้าไมจ้ำลองเมอืงทรอยรมิทะเล – อุทยานแห่งชาติทรอย – 

ม้าไม้จำลองเมืองทรอย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

  



 

 

 นำท่านนั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว เนินเขาป�แอร์ โลติ (Pierre Loti Hill) เป�นจุดชมวิวเมืองอิสตันบูลซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอร์น (Golden 

Horn) ได้ช่ือว่าเป�นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในอิสตันบูล ด้านบนเป�นร้านคาเฟ ให้ท่านอิสระและดื่มด่ำบรรยากาศทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป�นตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา 

ท่ีน่ีถือเป�นตลาดในร่มและเป�นตลาดท่ีใหญ่เป�นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างข้ึนตั้งแต่ช่วงป� ค.ศ. 1660 โดยเป�นส่วนหน่ึงของมัสยิดใหม่ ภายใน

ตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื ่องเทศ, ขนมหวานของตุรเคีย, เครื ่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้ง และ

เครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย  

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ป�จจุบันเป�นเมืองท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ 

เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากตั้งอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดารด์ะเนลส ์

ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ��งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราตัดกับทะเลอีเจียน เป�นท่ีตั้งของ

เมืองทรอย 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

นำท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป�นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหา

กาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในป� 2004 มีแบรด พิตต์ แสดงช่ือดังระดับโลกเป�นนักแสดงนำ ทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาดใหญ่สี

ดำ เพ่ือใช้ดำเนินเรื่องและเป�นส่วนหน่ึงท่ีสำคัญของเรื่องทรอย หลังจากน้ันทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จำลองตัวน้ีให้กับทางการตุรเคีย เพ่ือเป�นเกียรติ

และสร้างช่ือเสียงให้กับเมืองชานัคคาเลอีกด้วย 



 

 

หลังจากน้ันนำท่านสู่ อุทยานแหง่ชาตทิรอย (Troy National Park) เป�นโบราณสถานท่ี

มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึง่ชองโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ป� ภายในอุทยาน

นำท่านชม ม้าไม้โทรจันหรือม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Trojan Horse) เป�นม้าไม้ที่สร้าง

จำลองจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป�น

ของกำนัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเป�ดประตูเมืองทรอย ให้

ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนทำให้เมืองทรอยล้มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญ

ฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 

 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก PARION HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

Day4 นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเป�ยนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซ ึ           – 

บ้านพระแม่มาร ี– เตอร์กิช ดีไลท์ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัน (Cable Car to Pergamon) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล 

กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป�นเมืองโบราณของกรีกที่มี

ความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานท่ี

สำคัญแต่โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป�นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดยีวกัน 

คือ วิหารโอลิมเป�ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ป�จจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนำไปเก็บรักษาไว้ใน

พิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมท่ีเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลสิ (Theater of Acropolis) เป�นโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลกตั้งอยู่ใน

ทำเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลว่า นครบนท่ีสูง ซึ่งเป�นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและ

โรมัน ซึ่งผู้ตั้งถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง มักเป�นเนินเขาท่ีด้านหน่ึงเป�นผาชัน และกลายเป�นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บน

ท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายล้อมป้อมปราการเหล่าน้ี 



 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซ ึ(Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝ��งทะเลของประเทศตุรเคีย ในอดีต

เมืองน้ีเป�นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป�นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกท่ัวโลก  

 จากน้ันนำท่านเข้าชม บ้านพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) 

ชื่อกันว่าเป�นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์

ในบ ้านหล ังน ี ้ต ั ้ งอย ู ่บนภ ู เขาส ูงเป �นสถานที ่ศ ักด ิ ์ส ิทธ ิ ์ ท่ี

คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้สักครั้งใน

ชีวิต จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ ร ้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish 

Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรเคีย ซึ่งคน

ท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป�นขนมหวานทรงลูกเต๋าท่ี

ประกอบข้ึนจากแป้งและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด์ วอลนัท ถ่ัวพิส

ตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้ำตาลไอซิ่งท่ีคลุกเคล้าประหน่ึงแป้ง

ฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพดี ชาวตุรเคียนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเป�ล 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พกั RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day5 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟ�ซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – หมู่บ้านซิรินเซ – เมืองปามุคคาเล            – 

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรเคียเป�นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับต้นๆ 

ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับ  แบรนด์ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่อง

หนัง และ สินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟ�ซุส (Ephesus) เป�นเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝ��งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศตุรเคีย

ป�จจุบัน จากนั้นนำท่านเข้าชม เมืองเอฟฟ�ซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป�นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป�นที่อยู่ของชาวโยนก 

(Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาป�กหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟ�ซุสข้ึนเป�นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนน

หินผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ป�ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป�นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถผู้ชมได้กว่า 

30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงป�จจุบัน เข้าชม ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยรของห้องน้ำ ห้องอบไอน้ำ ให้

เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี นำท่านถ่ายภาพเป�นท่ีระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป�นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส  

 

อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป� 657 – 660 และได้ฝ�งโลงศพของบิดาที่ทำจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้ ได้รับการข้ึน

ทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 2015 

นำท่านเดินทางสู่ หมู ่บ้านซิรินเซ (Sirince Village) หมู่บ้านแห่งสอง

วัฒนธรรมระหว่างตุรเคียและกรีซ หมู่บ้านแห่งหุบเขาอุดมไปด้วยความ

สมบูรณ์บนยอดเขา สิ ่งหนึ่งที ่ทำให้หมู่บ้านซิรินเซโดดเด่นท่ามกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวก็คือไวน์ เนื่องจากที่นี่คือหมู่บ้านชาวกรีกจริงๆ จึงมี

วัฒนธรรมไวน์ รวมไปถึงไวน์ผลไม้อื ่น อาทิ แอปเป�ล สตรอว์เบอร์รี 

กล้วย พีช เมล่อน ไวน์ผลไมข้องซิรินเซขึ้นชื่อมาก สามารถชิมไวนแ์ละช้

อปป��งในห้องใต้ดินในใจกลางหมู่บ้านซิรินเซ ตลาดนัดของหมู่บ้านมี

จำหน่ายสบู่โฮมเมด งานฝ�มือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะกอกทุกชนิด บ้านไวน์ 



 

 

และบ้านกรีกโบราณ นอกจากน้ี ทิวทัศน์ของหมู่บ้านจากหอคอย โฮดรี เมย์เดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของหมู่บ้านซิรินเซก็สวยงามเช่นกัน 

บริการพิเศษ ให้ท่านชิมไวน์และดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของหมู่บ้านซิรินเซ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อน

ไหลทะลุข้ึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหล

ลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกก่ึงสถาป�ตยกรรมสีขาวข้ึน  

นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน้ำพุ

เกลือแร่ร้อนน้ีได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป�นช้ันๆ หลายช้ัน และ

ผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป�นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทาง

น้ำเป�นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันนี้ยังเป�น เมือง

โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป�นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบ

บริเวณที่เป�นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อ

เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซาก

ปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป�นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟ�เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1988 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พกั COLOSSAE THERMAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

Day6 เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – ชมโชว์ระบำ Belly Dance 



 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เป�นสถานที่พักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเส้นทางสายไหม

และชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) เป�นบริเวณท่ีอยู่ระหว่าง ทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะ

เป�นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรเคียไปจนถึงประเทศจีน เป�นพื้นที่พิเศษท่ี

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านป�มาแล้ว เกิดจากลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทบัถม

เป�นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล้านป� จนเกิดเป�นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวยคว่ำปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชน

พ้ืนเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เป�นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ท่ีอาศัยอยู่ใน

ดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในป�จจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณนี้ และมีเมืองใต้ดินโบราณท่ีใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ซึ่ง

ภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป�น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป�นห้องโถง

กว้าง ด้วยความอัศจรรย์ใต้พ้ืนดินแห่งน้ี เมืองคัปปาโดเกีย จึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป�นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� 

ค.ศ. 1985 ได้ข้ึนทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเกียเป�นสถานท่ีมรดกโลกอีกด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง โชว์ระบำหน้าทอ้ง (Belly Dance) เป�นการโชว์เต้นรำท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงของชาวตุรเคีย ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ป� ใน

ดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เช่ือกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องน้ีไว้ให้มีมาจนถึง

ป�จจุบัน การโชว์ระบำหน้าท้องนี้ได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป�นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป�นระบำหน้าท้องของ

ประเทศตุรเคียในป�จจุบัน 

ที่พกั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนท่ีโรงแรมถ้ำ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน เน่ืองจากโดยส่วน

ใหญ่โรงแรมสไตล์ถ้ำในเมืองน้ีไมม่ลีิฟท์ให้บริการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Day6 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์     – 

โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางชม บอลลนูหลากส ี(ไม่รวมคา่ขึ้นบอลลนู) ไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเท่ียวท่ัวทุกมุมโลก ให้ท่านได้อิสระ

ถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจข้ึนบอลลูน และกิจกรรมอ่ืนๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรมเสริมพิเศษน้ีไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเป�นต้องออกจาก

โรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก 

ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 

ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม

พิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเป�นต้องออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็ก

สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

(USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ

เครื่องร่อนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

คำแนะนำ 

- เน่ืองด้วยข้อกำหนดของเวลา ท่านจำเป�นต้องเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหน่ึง 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่

ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 



 

 

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป�นโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ์ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ป� เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

- สำหรับท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจำเป�นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพัก 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป�นเมืองท่ีตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรเคีย เป�น

ท่ีตั้งถ่ินฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป�นสถานท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป�นท่ีหลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสต์

ศาสนาจะเป�นของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนถานจำนวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ เป�นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และการ

ผลิตเครื่องเซรามิก ล้ำค่าท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก นำท่านเข้าชม เมืองใตด้นิ (Underground City) เป�นสถานท่ีท่ีผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยั

ชาวโรมัน ท่ีต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ 

โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป�นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา เพราะ

อยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ ควรใช้ความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใต้ดินแห่งน้ี  

 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป�นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป� ค.ศ. 1985 ซึ่งเป�นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป�นจำนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ 

และยังเป�นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษ เคบับต้นตำรับ 

 นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป�นหินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว รูปร่าง

แปลกตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป�นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป�นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรัง

อาศัยอยู่ เน่ืองจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าท่ีเป�นผู้ส่งสารสำคัญในแถบละแวกน้ัน และยังเป�นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอชุิซาร ์(Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป�นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป�นท่ีอยู่อาศัย ซึ่ง

หุบเขาแห่งนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝ�มือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป�นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของ

บริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าท่ีเป�นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 



 

 

 จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และโรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry 

Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไกเซร ีประเทศตุรเคีย 

22.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK2021  

  

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

00.20 เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรเคีย เพ่ือรอต่อเครื่อง 

01.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

14.55 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
 

เวลาเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัห้องละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ดก็/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ป�) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

17 – 24 กันยายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 – 05.15 

TK2233 ASR-IST 22.20 – 23.50 

TK068 IST-BKK 01.45 – 15.25  

40,990 40,990 20,990 9,000 

02 – 09 พฤศจิกายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.45 – 06.25 

TK2021 ASR-IST 22.45 – 00.20 

TK068 IST-BKK 01.50 – 14.55 

39,990 39,990 19,990 9,000 

19 – 26 พฤศจิกายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.50 – 06.30 

TK2021 ASR-IST 22.45 – 00.20 

TK068 IST-BKK 01.50 – 14.55  

40,990 40,990 20,990 9,000 



 

 

28 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2565 

TK069 BKK-IST 23.45 – 06.25 

TK2021 ASR-IST 22.45 – 00.20 

TK068 IST-BKK 01.50 – 14.55 

40,990 40,990 20,990 9,000 

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2565 

TK069 BKK-IST 23.45 – 06.25 

TK2021 ASR-IST 22.45 – 00.20 

TK068 IST-BKK 01.50 – 14.55 

40,990 40,990 20,990 9,000 

03 – 10 ธันวาคม 2565   

(2 BUS) 

TK069 BKK-IST 23.45 – 06.25 

TK2021 ASR-IST 22.45 – 00.20 

TK068 IST-BKK 01.50 – 14.55 

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

04 – 11 ธันวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.45 – 06.25 

TK2021 ASR-IST 22.45 – 00.20 

TK068 IST-BKK 01.50 – 14.55 

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

07 – 14 ธันวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.45 – 06.25 

TK2021 ASR-IST 22.45 – 00.20 

TK068 IST-BKK 01.50 – 14.55 

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

 

อตัราคา่บรกิารสำหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป� ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์้องถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น 

สำคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผูเ้ดนิทาง จำนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมผีู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


