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Day1 สนามบินสวุรรณภมิู  

 

20.30  นดัหมายพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป้าย

ตอ้นรับ   เลทสโ์กกรุ๊ป และมเีจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้ก่ท่าน 

23.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอิสตนับลู – เมืองอิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรือช่องแคบบอส

ฟอรสั – ฮิปโปโดรม – สเุหรา่สีน ้าเงิน – เซนตโ์ซเฟีย – หอคอยกาลาตา – ทกัษิมสแควร ์ 

 

06.25 เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย หลงัจากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง รับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับลู (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคัญที่สดุของประเทศตรุเคีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลาย

ศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าใหอ้ิสตันบลูเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 

ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ     

2 

สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินอิสตนับลู – เมอืงอิสตนับลู – พระราชวังโดลมาบาห์

เช    – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สเุหร่าสีน า้เงิน – เซนตโ์ซเฟีย – 

หอคอยกาลาตา – ทกัษมิสแควร ์ 
   

Pullman Hotel 

หรือเทียบเท่า  

3 
นัง่กระเชา้สู่จดุชมวิวเนินเขาปิแอร์ โลติ – สไปซ์บาซาร์ – เมืองชานัคคาเล – มา้ไม ้

จ าลองเมอืงทรอยริมทะเล – อทุยานแห่งชาตทิรอย – มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย    
Parion Hotel 

หรือเทียบเท่า  

4 
นัง่กระเชา้สู่เมืองโบราณเปอร์กามนั – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอสุ – 

โรงละครอะโครโปลิส – เมอืงคซูาดาซึ – บา้นพระแมม่ารี – เตอรก์ชิ ดีไลท ์    
Ramada Hotel 

หรือเทียบเท่า  

5 
โรงงานผลิตเคร่ืองหนงั – เมอืงเอฟฟิซสุ – หอ้งอาบน า้โรมนัโบราณ – หอสมดุเซลซสุ 

– หมูบ่า้นซิรินเซ – เมอืงปามคุคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮียราโพลิส    
Colossae Thermal Hotel 

หรือเทียบเท่า  

6 เมอืงคปัปาโดเกยี – ที่พกัคาราวานเซราย – ชมโชวร์ะบ า Belly Dance    
Kalsedon Boutique Cave 

หรือเทียบเท่า  

7 

ชมบอลลนูหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตด้ิน – พิพิธภณัฑเ์กอเรเม – หบุเขาพา

ซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – 

โรงงานเคร่ืองประดบั – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตนับลู 
    

8 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมู ิ     



2 ทวีป ท าใหเ้มืองอิสตนับลูมคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณพ์ิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัตศิาสตรแ์ห่งอิสตนับลู ฝัง่ทวีปยโุรป ไดร้ับการขึน้

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986  

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุต่านดบัดลุ เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และ

เสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั ดว้ยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร 

ตัง้อยู่ริมชายฝัง่ทะเลมารม์าราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝัง่ทวีปยโุรป บริเวณรอบนอกประดบัประดาดว้ยสวนสวยริมทะเล หอ

นาฬิกา น า้พ ุอทุยานดอกไม ้สระน า้ รปูป้ัน รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวันา่ชืน่ชมในรสนยิมของสลุต่านแห่งออตโตมนัเป็น

อย่างยิ่ง 

 จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นชอ่งแคบท่ีเชือ่มทะเลด า (The Black 

Sea) กบัทะเลมารม์ารา (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้ง เร่ิมตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร 

ช่องแคบนี้ถือว่าเป็นจดุบรรจบกันของสดุขอบทวีปยโุรปและสดุขอบทวีปเอเชยี ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยงั

เป็นจดุยทุธศาสตรท์ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตรุเคียอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทัศนียภ์าพอันสวยงามของ

ริมฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรือบา้นเรือสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรเคียทั้งระหว่าง

ลอ่งเรือ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสรา้งจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถ

ศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจบุันถกูน าไปใชใ้นภาษาฝรัง่เศสดว้ย หมายถึงการแขง่ขนัมา้ใจกลางเมอืงมอส

โคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรงุคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิส

ตนับลูในปัจจบุนั แมจ้ะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แตปั่จจบุนัเหลอืเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสา

คอนสแตนตนิที่ 7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่ไมม่ใีครทราบ แตบ่รูณะเมือ่ศตวรรษที่ 10 เสาตน้ที่ 2 คือ เสาง ูที่เชือ่ว่า

สรา้งก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวัพนักนั จากเมอืงเดลฟิ (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ที่นีเ่มือ่ ศตวรรษที่ 4 ปัจจบุนั

เหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคือ เสา อียิปต ์หรือเสาโอเบลิสก ์(Obelisk of Thutmose)  สรา้งในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 

390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสา

สงู สรา้งจากหินแกรนติขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมขึน้ส ูย่อดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลี่ยมสี่ดา้น 

ยอดบนสดุจะเป็นลกัษณะเหมอืนพีรามดิ และมกันยิมหุม้หรือเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้  

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชม สเุหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สเุหร่า

สลุต่านอาห์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขา้ชมสเุหร่าทกุแห่งจะตอ้งถอด

รอดเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพดา้นในได ้

หา้มส่งเสียงดงัและกรณุาท ากิริยาใหส้ ารวม สเุหร่านี้สรา้งในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จ

สิน้ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 27 พรรษา) 

มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผู้น้  าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด 

เพื่อใหผู้ค้นเขา้มาสวดมนตต์ามเวลาในสเุหร่า ชื่อสเุหร่าสีน า้เงินภายในประดับดว้ย

กระเบื้องสฟ้ีาจากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เช่น กหุลาบ ทิวลิป คารเ์นชัน่ เป็น

ตน้ ตกแตง่อย่างวิจิตรตระการตา ภายในมทีี่ใหส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและ

สวดมนตโ์ดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพ



ของกษตัริยแ์ละพระราชวงค ์จะมสีิง่ก่อสรา้งที่อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป อาทิ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน า้ ที่พกั

กองขบวนคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรีย (Kulliye)  

หมายเหต ุ: โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหร่าและจ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

 สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ัดรปู และเตรียมผา้ส าหรับคลมุศีรษะ 

 สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ัดรปู 

 น าท่านเขา้ชม วิหารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หรือ สเุหรา่ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง

เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินยีน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหินกอ้น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์

เขา้ครอบครองเมือง ไดเ้ปลี่ยนโบสถน์ี้ใหเ้ป็นสเุหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงที่ปูดว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซคูริสตแ์ละสาวก 

ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑท์ี่วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดย เฉพาะโดมที่

ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมพีื้นที่โลง่ภายในใหญ่ที่สดุ ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรับน า้หนกัของอาคารลงสูพ่ื้นแทนการใช ้

เสาค า้ยนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนคิการก่อสรา้ง ที่ถือว่าล า้หนา้มากในยคุนัน้ (ถือเป็นหนึง่ในเหตผุลส าคญัที่ท าใหว้ิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดร้ับ

การยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

 

 จากนั้นน าท่านถ่ายรปูกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึก

ประกอบดว้ย 9 ชัน้ มีรปูทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหนึ่งสญัลกัษณเ์มืองอิสตนับลู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพื่อไว้

เป็นหอสงัเกตการณป้์องกนัขา้ศึกจากทางทะเลปัจจบุนัชัน้บนเปิดใหน้กัท่องเที่ยวขึน้ชมทศันยีภาพของเมอืง  

 หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จตรุสัทกัซิมสแควร ์(Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกไดว้่าเป็นจดุศนูยก์ลางของเมืองอิสตนับลู มี

รา้นคา้มากมาย ตัง้แตข่องที่ระลกึ, รา้นอาหารพื้นเมอืง และยงัมแีทรมป์โบราณ (Tram) เรียกไดว้่าที่แห่งนีเ้ป็นจดุนดัพบยอดนิยมของ

ชาวเมอืงอิสตนับลู 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลยา่งและ MIX SEAFOOD 

ท่ีพกั PULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

Day3 นัง่กระเชา้ส ู่จดุชมวิวเนินเขาปิแอร ์โลติ – สไปซบ์าซาร ์– เมืองชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอยริมทะเล – 

อทุยานแห่งชาติทรอย – มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

  

 น าท่านนัง่กระเชา้สู่จดุชมวิว เนินเขาปิแอร ์โลติ (Pierre Loti Hill) เป็นจดุชมวิวเมืองอิสตนับลูซ่ึงสามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอรน์ 

(Golden Horn) ไดช้ือ่ว่าเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุในอิสตนับลู ดา้นบนเป็นรา้นคาเฟ ใหท้่านอิสระและดืม่ด า่บรรยากาศทิวทศันท์ี่สวยงาม 



 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต ์(Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเคร่ืองเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพาน

กาลาตา ท่ีนีถ่ือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอิสตนับลู สรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหนึง่

ของมสัยิดใหม ่ภายในตลาดยงัมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซ้ือ อาทิ อาหาร, เคร่ืองเทศ, ขนมหวานของตรุเคีย, เคร่ืองเพชรพลอย, ของ

ที่ระลกึ, ผลไมแ้หง้ และเคร่ืองประดบัตา่งๆ อีกดว้ย  

 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ปัจจบุันเป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัทางประวัตศิาสตร ์เดิมมีชือ่ว่า โบกาซ่ี 

(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด ์(Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สดุกวา้ง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั้งอยู่บนจดุแคบ

ที่สดุของชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลิโบลขูองกรีซ บนฝัง่ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารม์ารา และ ทะเลอีเจียนซ่ึงตัง้อยู่ริมทะเล

มารม์าราตดักบัทะเลอีเจียน เป็นที่ตัง้ของเมอืงทรอย 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมและถ่ายภาพ มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอยรมิทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นมา้ไมท้ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากที่สดุ

จากมหากาพยภ์าพยนตร์ฮอลิวดูเร่ือง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต ์แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนกัแสดงน า ทางทีมงานได้

จ าลองมา้ไมข้นาดใหญ่สดี า เพื่อใชด้ าเนนิเร่ืองและเป็นสว่นหนึง่ที่ส าคญัของเร่ืองทรอย หลงัจากนัน้ทางทีมงานจึงมอบมา้ไมจ้ าลองตวั

นีใ้หก้บัทางการตรุเคีย เพื่อเป็นเกียรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเลอีกดว้ย 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ อทุยานแห่งชาติทรอย (Troy National Park) เป็น

โบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งชองโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

5,000 ปี ภายในอทุยานน าท่านชม มา้ไมโ้ทรจนัหรือมา้ไมจ้ าลองเมือง

ทรอย (Trojan Horse) เป็นมา้ไมท้ี่สรา้งจ าลองจากบันทึกทางประวัติศาสตร ์ที่

ชาวกรีกใชอ้บุายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ความจริงแอบ

บรรจคุนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตเูมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตวัเมอืงจน

ท าใหเ้มอืงทรอยลม้สลาย ซ่ึงเปรียบเสมอืนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการ

ศึกของนกัรบโบราณ 

 

 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั PARION HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

Day4 นัง่กระเชา้ส ูเ่มืองโบราณเปอรก์ามนั – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอสุ – โรงละครอะโครโปลิส – เมือง

คซูาดาซึ            – บา้นพระแมม่าร ี– เตอรกิ์ช ดีไลท ์

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรก์ามนั (Cable Car to Pergamon) ตัง้ตระหงา่นอยู่เหนือตวั

เมืองชานคัคาเล กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซสู ซ่ึงเป็น

เมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ไดร้ับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ 

ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซ่ึงมีสถานที่ส าคัญแต่โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดงั

ดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) 

ปัจจบุันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบชูาถกูน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภัณฑเ์ปอรก์ามัมที่เมืองเบอรล์ิน ประเทศเยอรมนั ชม โรง



ละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ชนัที่สดุในโลกตัง้อยู่ในท าเลที่สวยงามที่สดุ จผุูช้มไดม้ากถึง 10,000 คน 

อะโครโปลิสแปลว่า นครบนที่สงู ซ่ึงเป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ัง้ถิ่นฐานในสมยันัน้มกั

เลือกที่สงู มกัเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่ราย

ลอ้มป้อมปราการเหลา่นี ้

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคซูาดาซึ (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) เมอืงท่าเลยีบชายฝัง่ทะเลของประเทศตรุ

เคีย ในอดตีเมอืงนีเ้ป็นเหมอืนท่าเรือขนสง่สนิคา้ เป็นเมอืงที่มชีือ่เสยีงเรื่องการผลติเคร่ืองหนงัคณุภาพสงูสง่ออกทัว่โลก  

 จากนั้นน าท่านเขา้ชม บา้นพระแม่มารี (House of Virgin 

Mary) ชื่อกันว่าเป็นที่สดุทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนภเูขาสงูเป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ท่ีคริสตศ์าสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมสัการ

ใหไ้ดส้กัครั้งในชีวิต จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ รา้นเตอรก์ิช 

ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของ

ประเทศตรุเคีย ซ่ึงคนทอ้งถิ่นเรียกกนัว่าโลคมุ (Lokum) เป็น

ขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน ้าตาล 

มักจะมีอัลมอนด ์วอลนัท ถัว่พิสตาชิโอ และแมคคาเดเมีย

ผสมเขา้ไปดว้ย โดยส่วนมากหนา้ตาจะมีสีชมพเูขม้ แต่ก็ดจูางลงไปทันทีเมื่อเสิรฟ์กับน า้ตาลไอซ่ิงที่คลกุเคลา้ประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรส

หวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของถัว่คณุภาพด ีชาวตรุเคียนยิมทานคู่กบัชารอ้น หรือ ชากลิน่แอปเปิล 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

Day5 โรงงานผลิตเครื่องหนงั – เมืองเอฟฟิซสุ – หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมดุเซลซสุ – หม ู่บา้นซิรินเซ – เมือง

ปามคุคาเล            – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนงั (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตรุเคียเป็นประเทศที่มฐีานการผลติเคร่ืองหนงัคณุภาพสงู

ที่สดุอันดบัตน้ๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนงัใหก้บั  แบรนดด์งัในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลอืก

ชมผลติภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซ เมียร์ใน

ประเทศตรุเคียปัจจบุนั จากนัน้น าท่านเขา้ชม เมืองเอฟฟิซสุ (Ephesus) เมืองโบราณที่มกีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคย

เป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมืองซ่ึงร ุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถกู

รกุรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้

เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 

2,000 ปีที่แลว้ ไมว่่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจบุนั เขา้ชม หอ้งอาบน ้า

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยรของหอ้งน า้ หอ้งอบไอน า้ ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวันนี้ น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

กบั หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบริอสุ จลูอิสุ  



 

อาควิลา อทุิศใหก้ับบิดา ชื่อ ติเบริอสุ จลูิอสุ เซลซสุ ในปี 657 – 660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาที่ท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมดุแห่งนี้ 

ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซิรินเซ (Sirince Village) หมู่บา้นแห่ง

สองวฒันธรรมระหว่างตรุเคียและกรีซ หมูบ่า้นแห่งหบุเขาอดุมไป

ดว้ยความสมบรูณ์บนยอดเขา สิ่งหนึ่งที่ท าใหห้มู่บา้นซิรินเซโดด

เด่นท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยวก็คือไวน ์เนื่องจากที่นี่คือหมู่บา้น

ชาวกรีกจริงๆ จึงมีวัฒนธรรมไวน ์รวมไปถึงไวนผ์ลไมอ้ื่น อาทิ 

แอปเปิล สตรอวเ์บอรรี์ กลว้ย พีช เมลอ่น ไวนผ์ลไมข้องซิรินเซขึน้

ชื่อมาก สามารถชมิไวนแ์ละชอ้ปป้ิงในหอ้งใตด้ินในใจกลางหมูบ่า้น

ซิรินเซ ตลาดนัดของหมู่บ้านมีจ าหน่ายสบู่โฮมเมด งานฝีมือ 

ผลิตภัณฑ์น า้มันมะกอกทกุชนิด บา้นไวน์ และบา้นกรีกโบราณ 

นอกจากนี้ ทิวทัศนข์องหมู่บา้นจากหอคอย โฮดรี เมยเ์ดน (Hodri 

Meydan) ทางเหนอืของหมูบ่า้นซิรินเซก็สวยงามเชน่กนั 

บริการพิเศษ ใหท้่านชมิไวนแ์ละดืม่ด า่บรรยากาศสดุโรแมนตกิของ

หมูบ่า้นซิรินเซ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน า้พเุกลือ

แร่รอ้นไหลทะลขุึ้นมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่

สมยักรีกก่อนไหลลงสูห่นา้ผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปัตยกรรมสขีาวขึน้  

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของ

น า้พเุกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน า้ตกสีขาวเป็นชั้นๆ 

หลายชั้น และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสี

ขาวราวหิมะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ภายใน

บริเวณเดยีวกนันีย้งัเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็น

เมืองโรมนัโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน า้พเุกลือแร่รอ้น ซ่ึง

เชื่อกันว่ามีสรรพคณุในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได้

ท าใหเ้มอืงนีเ้กิดการพงัทลายลง เหลอืเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่

ทัว่ไปบางสว่นยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟิ

เธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั COLOSSAE THERMAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 



 

Day6 เมืองคปัปาโดเกีย – ท่ีพกัคาราวานเซราย – ชมโชวร์ะบ า Belly Dance 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายภาพ ท่ีพกัคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกองคาราวานในสมยัโบราณตาม

เสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลด ากับภเูขาเทารสุ มีความส าคัญมาแต่

โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตรุเคียไปจนถงึ

ประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกิดจากลาวาท่ีพ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวน

มหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากกระแสน า้ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดนิภเูขาไฟไป

เร่ือยๆ นับลา้นปี จนเกิดเป็นภมูิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรปูแท่งกรวยคว า่ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรปูทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพื้นเมอืงเรียกขานกนัว่า “ดนิแดนแห่งปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) คปัปาโด

เกีย เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่ร ุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันีก็้ยงัเลีย้งมา้

กันอยู่บริเวณนี้ และมีเมืองใตด้ินโบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลกก็ว่าได ้ซ่ึงภายในเมืองใตด้ินมีครบทกุอย่างไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน า้ 

หอ้งครัว หอ้งหมกัไวน ์หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บ่อน า้ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ื้นดินแห่งนี้ เมอืงคปัปา

โดเกีย จึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบียนเมืองใตด้นิ

แห่งเมอืงคปัปาโดเกียเป็นสถานที่มรดกโลกอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านชมการแสดงพื้นเมอืง โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชวเ์ตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหนึง่ของชาวตรุเคีย ซ่ึงมมีาประมาณ 

6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปตแ์ละเมดิเตอรเ์รเนยีน นกัประวัตศิาสตรเ์ชือ่กนัว่าชนเผา่ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ไดอ้นรุักษร์ะบ า

หนา้ทอ้งนีไ้วใ้หม้มีาจนถึงปัจจบุัน การโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งนี้ไดม้มีาอย่างแพร่หลายและมกีารพฒันาซ่ึงเป็นศิลปะที่โดดเดน่ สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งของประเทศตรุเคียในปัจจบุนั 

ท่ีพกั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: ท่านควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพื่อแยกสมัภาระส าหรับคา้งคืนที่โรงแรมถ า้ เพื่อความสะดวกในการเดนิทางของท่าน 

เนือ่งจากโดยสว่นใหญ่โรงแรมสไตลถ์ า้ในเมอืงนีไ้มม่ลีฟิทใ์หบ้ริการ 

 

 

 

 

 



 

Day6 ชมบอลลนูหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตดิ้น – พิพิธภณัฑเ์กอเรเม – หบุเขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – 

หบุเขาอซิุซาร ์    – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครือ่งประดบั – สนามบินไกเซร ี– สนามบินอิส

ตนับลู 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชม บอลลนูหลากสี (ไม่รวมค่าข้ึนบอลลนู) ไฮไลทข์องเมอืงคัปปาโดเกียและจดุหมายของนกัท่องเที่ยวทัว่ทกุมมุโลก 

ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจขึน้บอลลนู และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดงันี้ กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไม่รวมอยู่ในราคา

ทวัร ์(Optional Tour) 

1. บอลลนูทัวร ์(Balloon Tour) ส าหรับท่านที่สนใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นตอ้ง

ออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารับไปขึน้บอลลนู เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียในอีก

มมุหนึง่ที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึน้บอลลนู ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติมในการขึ้นบอลลนู ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดกูาล โปรดทราบ ประกัน

อบุัติเหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์มค่รอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเคร่ืองร่อนทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่

กบัดลุยพินจิของท่าน 

2. รถจี๊ปทวัร ์(Jeep Tour) ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจาก

โรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ดนิ

ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลยุไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในการนัง่รถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 

150 เหรียญดอลลารส์หรัฐ  (USD) ขึน้อยู่กับฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุัตเิหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์มค่รอบคลมุกิจกรรม

พิเศษ ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเคร่ืองร่อนทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของท่าน 

ค าแนะน า 

- เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลอืกซ้ือแพ็กเกจทวัรเ์สริมอย่างใด อย่างหนึง่ 

- ท่านที่เมารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยคร่ึงก่อนออกเดินทาง และควรแจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบตัง้แต่ก่อนวนัเดนิทาง 

(ตัง้แตอ่ยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 

- กิจกรรมนี ้ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหัวใจขัน้รนุแรง, ตัง้ครรภ ์หรือ เด็กอายตุ า่กว่า 7 ปี เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสยีหาย

ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบทกุกรณี 

- ส าหรับท่านที่ไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลีย

ประเทศตรุเคีย เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นสถานที่ท่ีชาวคริสเตียนยคุแรกใชใ้นการเป็นที่หลบหนภียัจากการ

ไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนที่คริสตศ์าสนาจะเป็นของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสนถานจ านวนมากมายท่ีตัง้อยู่ในบริเวณนี้ เป็น

เมืองที่มีชื่อเสียงในดา้นการทอพรม และการผลิตเคร่ืองเซรามิก ล ้าค่าที่มี ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก น าท่านเขา้ชม เมืองใตดิ้น 

(Underground City) เป็นสถานที่ที่ผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ที่ตอ้งการท าลายรา้งพวกนบัถือศาสนาคริสต ์ภายในมี

โซนหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งครัว หอ้งหมกัไวน ์หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บ่อน า้  บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่า

สามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบา เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจ

ค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมดัระวงัในการรับลงไปชมเมอืงใตด้นิแห่งนี้  



 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็น

จ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลทัธิอื่นที่ไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น พิเศษ เคบบัตน้ต ารบั 

 น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหบุเขาพระ (Monks Valley) เป็นหินทรงสงูใหญ่ที่มีรปูร่างคลา้ยเห็ดสาม

หัว รปูร่างแปลกตา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหนา้ผาที่ชาวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นร ูเพื่อให้

นกพิราบเขา้ไปท ารังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมยัก่อนชาวเมืองใชน้กพิราบมีหนา้ที่เป็นผูส้่งสารส าคัญในแถบละแวกนัน้ และยังเป็นสตัว์

เลีย้งอีกดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาอชิุซาร ์(Uchisar Valley)ใหท้่านไดถ้่ายภาพดา้นหนา้ เป็นหบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่

อยู่อาศัย ซ่ึงหบุเขาแห่งนี้มีรพูรนุ มีรอยเจาะ รอยขดุ อันเกิดจากฝีมือมนษุยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย อชุิซาร ์คือ 

บริเวณที่สงูที่สดุของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอชุิซาร ์มีไวท้ าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่อง

ขา้ศึกยามมภียัอีกดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้เยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงาน

เครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลติสนิคา้พื้นเมอืงทีมคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซ้ือสนิคา้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินไกเซร ีประเทศตรุเคีย 

22.45 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK2021  

  

Day8 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมิู 

 

00.20 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย เพื่อรอตอ่เคร่ือง 

01.50 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

14.55 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

 

เวลาเท่ียวบิน 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก/

ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

17 – 24 กนัยายน 

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 ธนัวาคม 

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 ธนัวาคม 

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 ธนัวาคม 

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 

 



อตัราค่าบรกิารส าหรบัเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

อตัราน้ี ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่เหลอื 21 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนท าการออกบตัร

โดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท ์หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเป็น

เพียงการแนะน าเท่านัน้ 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


