
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาและวนัเดินทาง 

ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

วันเดินทาง 
ราคา 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 

39,999.- 

มกราคม 66     20 - 28 ม.ค. / 21 - 29 ม.ค. / 27 ม.ค. - 04 ก.พ. / 28 ม.ค. - 05 ก.พ. 

8,000.- 
กุมภาพนัธ์ 66  03 - 11 ก.พ. / 04 - 12 ก.พ. / 10 - 18 ก.พ. / 11 - 19 ก.พ. / 17 - 25 ก.พ. 

                     18 - 26 ก.พ. / 24 ก.พ. - 04 ม.ค. / 25 ก.พ. - 05 มี.ค. 
มนีาคม 66      03 - 11 มี.ค. / 04 - 12 มี.ค. / 10 - 18 มี.ค. / 11 - 19 มี.ค. / 17 - 25 มี.ค.  
                      18 - 26 มี.ค. / 24 มี.ค. – 01 เม.ย. / 25 มี.ค. - 02 เม.ย. 



 
 

 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
วันที่ ก าหนดการเดินทาง พักโรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล  

2 กรุงอิสตันบูล – เมืองบูร์ซาร์ - เมืองเอสกิเชฮีร์ 
Anemon Eskisehir Hotel  หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

3 เมืองเอสกิเชเฮียร์ – เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซึ 
Le Bleu Hotel Kusadasi  หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

4 เมืองคูซาดาซึ - เมืองปามุคคาเล่ 
Pam Thermal Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

5 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - เมืองคปัปาโดเกีย 
Uchisar Kaya Cave Hotel  สไตล์ถ ้า 

หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

6 เมืองคปัปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า 
New Park Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

7 กรุงอังคาร่า - กรุงอิสตันบูล 
Tryp by Wyndham Airport  หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

8 กรุงอิสตันบูล  

9 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร  



 
 

  วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

  วนัที ่2  กรงุอสิตนับลู – เมอืงบรูซ์าร ์- เมอืงเอสกเิชฮรี ์

 

19.00 พบกนัที่ เคาน์เตอร์เชค็อิน N ประตู 7 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้น
 สัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.00 ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 

05.15 เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ ให้ท่านไดมี้เวลา ท าภารกิจส่วนตวั หรือบาง
ท่านที่ตอ้งการแลกเงิน กส็ามารถแลกไดท้ี่เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เม่ือเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหน้าสู่เมืองบูร์ซ่าร์ 
Busar (ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)น าท่านชมความงามของมสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า  Grand Mosque 
ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อนและประณีตของงานกระเบ้ืองประดบัท่ีมีสีสันลวดรายท่ีละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรูป
วงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองที่ในอดีตกษตัริยท์ี่เคยปกครอง
อาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นท่ีฝังศพ และนอกจากนั้นยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนท่ีสวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มเป็นจ านวน
มาก จนไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิทางศาสนา ที่มี
ความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกช่ือ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซาอาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใชก้ระเบ้ืองหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้นในกถ็ูกตกแต่ง
ดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้าเขียวนอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีท่ีบรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดท่ี 1 และครอบครัว สถานท่ีแห่งน้ีจึงถือไดว้่าเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของประเทศตุรกีอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ณ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาที่
ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรเกีย ซ่ึงอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งน้ีค้าขายผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก 
โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากตุรเกียเป็นประเทศท่ีมีผูน้บัถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซ่ึง
นอกจากผา้คลุมแลว้กย็งัมีเส้ือผา้หลากหลายแบบและดว้ยสีสันของผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีท าให้ตลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จน
คร้ังหน่ึงสมเดจ็พระนางเจา้ ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยอืน 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอสกิเซฮีร์ Eskisehir (ระยะทาง 152 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ค  าว่า เอสกิเชฮีร์ หมายถึง “เมืองเก่า” 
ก่อตั้งมาไม่ต ่ากว่า 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัยงัคงมีสภาพอาคารบา้นเรือนโบราณสถาน หลงเหลือใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ห็นอยูพ่อสมควร เป็น



 
 

  วนัที ่3  เมอืงเอสกเิชเฮยีร ์– เมอืงอซิเมยีร ์- เมอืงคซูาดาซ ึ

เมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรเคีย และเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั เอสกิเชฮีร์ สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าพอสุข อยู่
เหนือระดบัน ้าทะเล 792 เมตร ท าใหส้ามารถมองเห็นหุบเขา Phrygian ไดอ้ยา่งชดัเจน มีนกัท่องเที่ยวนิยม เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
และดว้ยเมืองตั้งอยูริ่มแม่น ้าพอสุข น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น ้าพอสุข ผ่านชมบา้นสมยัโบราณ สวนสาธารณะ จากนั้น น าท่าน 
ล่องเรือกอนโดล่า ซ่ึงเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวที่มาเยอืน ชาวตุรเคีย จึงขนานนามเมือง เอสกิเชฮีร์ แห่งน้ีว่า “เวนสิแห่งตุรเคีย”  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พักค้างคืน ที่ Anemon Eskisehir Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 505 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่าที่ส าคญัที่สุดอนัดบัสองของ
 ประเทศตุรเคีย อดีตเคยเป็นเมอืงท่ีชาวคริสต์ินิกายออโธดอกซ์มากที่สุดในประเทศ จนถึงปี ค.ศ. 1992 มีการยา้ยพลเมืองกลุ่มชาวคริสตนิ์กาย 
 ออโธดอกซ์ ออกไป แต่ถึงอยา่งไรกต็ามปัจจุบนัน้ียงัคงมีความเป็นอยูท่ี่คลา้ยคลึงกบัชาวตะวนัตก 
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 น าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมนั ชม อาคารที่เป็นสัญลกัษณ์ของ นคร
 เอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 
 สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ใน นครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถ้ึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของ
 ประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนงัคุณภาพสูง  



 
 

  วนัที ่4  เมอืงคซูาดาซ ึ- เมอืงปามคุคาเล ่

 ซ่ึงตุรเคียเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระให้
 ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอัธยาศยั ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 19 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
 ประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่าที่ส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักค้างคืน ที่ Le Bleu Hotel Kusadasi 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เป็นอีกหน่ึงเมืองที่

 มีนกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก น าท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ค าว่า “ปามุคคาเล่” ใน

 ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมี

 อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้ง

 อยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ

 เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให ้ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก

 องค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่าน ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ย

 หอยแครงและน ้าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่าง

 ต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการ

 รักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

  วนัที ่5  เมอืงปามคุคาเล ่– เมอืงคอนยา่ - เมอืงคปัปาโดเกยี 
 พักค้างคืน ที่ Pam Thermal Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคยี    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 401 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ช่ัวโมง)  อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร

 เซลจุก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผ่นตุรเคีย ในช่วงปี 1071-1275 ท าใหส้ถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีให้เห็นอย่างโดดเด่น

ที่น่ี  และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางของนิกายเมฟเลวี ท่ีถือก  าเนิดมาจากการก่อตั้งของ เมฟลาน เจลาลุดดิน ผูซ่ึ้งเป็นกวีเอกชาวอฟักานิสถาน ที่ท  าให้

 ชาวคริสตจ์ านวนไม่นอ้ยหนัมาเขา้รับนบัถือศาสนาอิสลาม เขาจึงเปรียบเสมือนผูว้ิเศษในสายเหล่าบรรดาสาวก ทุกๆ กลางเดือน ธนัวาคม ของทุ ก

ปี   

 

 โรงแรมในเมืองคอนยา่จะถูกจองเตม็เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเหล่าสาวกของนิกายเมฟลาวี จะมาร่วมพิธีซีมา หรือ การเฉลิมฉลองเพื่อร่วมร า ลึกถึง 

 เมฟลานา เจลาลุดดิน โดยการเตน้ร า เดอร์วิช ทุกคนจะนุ่งกระโปรงสีขาวบานกรอมเทา้ หมุนตวัเขา้กบัเสียงดนตรี  

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 232 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะพกั

เปลี่ยนอิริยาบถดว้ยถ่ายภาพบริเวณก าแพงที่ทอดยาว และซุ้มประตูทางเขา้ของ  สถานที่พกัแรมของพ่อคา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั  น าท่านชม 

เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา  กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่

งดงาม คปัปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนม้าพันธ์ุดี ตั้งอยู่ทาง

ตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและ

เถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน 



 
 

  วนัที ่6  เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงองัคารา่ 

แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม 

โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโก้ได้ประกาศให้

พ้ืนที่มหัศจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม อิสระกบัการเลือก

ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พักค้างคืน ที่   Uchisar Kaya Cave Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า หรือเทียบเท่า 

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

แนะน าโปรแกรมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ Optional Tour 

บอลลูน ทัวร์ Balloon Tour ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณมุมสูง ทวัร์น้ี จ  าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยจะมีรถทอ้งถิ่นมารับท่ีโรงแรมไปยงัจุดปล่อยบอลลูน ค่าข้ึนบอลลูนประมาณท่านละ 300 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระเป็น

เงินสด และ 320 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต เจา้หนา้ที่บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด  

รถจี๊บ ทัวร์ Jeep Tour  ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถจ๊ีบ ทวัร์น้ี จ  าเป็นตอ้งออก

จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. -06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับท่ีโรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื้นดิน ท่ีรถเลก็สามารถท่ีจะตะลุย ลดัเลาะไปได ้โดยใชเ้วลาอยู่บนรถจ๊ีบ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจ๊ีบอยู่ที่ท่านละ 



 
 

110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่ง

รถจ๊ีบ ทวัร์ ดั้งนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

รถเอทีวี ทัวร์ ATV Tour  ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถเอทีวี ทวัร์น้ี จ  าเป็นตอ้ง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถทอ้งถิ่นมารับท่ีโรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื้นดิน ท่ีรถเลก็สามารถท่ีจะตะลุย ลดัเลาะไปได ้โดยใชเ้วลาอยู่บนรถจ๊ีบ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจ๊ีบอยู่ที่ท่านละ 

110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกนับติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่ง

รถจ๊ีบ ทวัร์ ดั้งนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

รถ คลาสสิค Classic Car  ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ร์น้ี 

จ  าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถทอ้งถิ่นมารับท่ีโรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกีย 

บริเวณภาคพื้นดิน โดยท่ีรถ คลาสสิคน้ี จะมีเจ้าหน้าท่ีเป็นคนขบัรถ พาท่านนั่งไปยงัจุดถ่ายภาพสวย ๆ เห็นวิวบอลลูน ข้ึนเป็นแบคกราวน์

ดา้นหลงั เป็นภาพท่ีสวยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ ก  าลงัเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลกท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองคปัปา

โดเกียแห่งน้ี รถ 1 คน สามารถนั่งได ้3-4 คคน โดยใชเ้วลาอยู่บนรถจ๊ีบ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจ๊ีบอยู่ท่ีท่านละ 100 

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (100USD) โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจ๊ีบ 

ทวัร์ ดั้งนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

ค าแนะน า ส าหรับท่านที่เลือกซ้ือทัวร์ 

ท่านท่ีเมารถ กรุณารับประทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ย คร่ึงชัว่โมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจ้งให้หัวหน้าทวัร์ทราบ ตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง 

(ตั้งแต่อยูท่ี่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยามาจากประเทศไทย) กิจกรรมน้ีไม่อนุญาตให้ผูท่ี้เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เขา้ร่วมทวัร์โดย

เดด็ขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

 คริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ  ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

 ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ใหท้่านได ้ ถ่ายรูป

กบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ี ร ะ ลึ ก ไ ด้ ต า ม

อธัยาศยั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 



 
 

  วนัที ่7  กรงุองัคารา่ - กรงุอสิตนับลู 

น าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขดุเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบ

ภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้อง

ถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 298 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พักค้างคืน ที่  New Park Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคยี    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 446 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.50 ช่ัวโมง)  

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวัง

ทอปกาปึ หอ้งท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเกบ็สมบติั และวตัถุล  ้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ย

มรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ี่ส าคญั ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar แหล่ง ชอ้ป

ป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปดว้ยร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายหมวดหมู่คลา้ย 
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ตลาดนดัจตุจกัรบา้นเรา แต่ความน่าสนใจของท่ีน่ีคงจะเป็นความแปลกตาของสินคา้ท่ีไม่ค่อยคุน้ตานัก ทั้ง งานเส้ือผา้ เคร่ืองหนัง เคร่ืองประดบั 

และของฝาก ซ่ึงหน่ึงในนั้นเป็นสินคา้ท่ีค่อนขา้งข้ึนช่ือของท่ีน่ีนัน่ กคื็อ พรมพื้นเมือง ท่ีเรียกว่า พรมคลิิม Kilim ที่ถกัทอดว้ยขนสัตวห์รือเส้นไหม 

โดยเนน้ลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลกั พรมแต่ละผืนนั้นจะใชเ้วลาในการทอท่ีแตกต่างกนั ไปข้ึนอยูก่บัลวดลายและ ขนาด แต่โดยเฉลี่ยแลว้จะ

ใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อผืน ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

 พักค้างคืน ที่  Tryp by Wyndham Airport  5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคยี    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือ

แค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นกย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกั

อนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ที่มาของ

ช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลาย

ดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอก  ลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยู่ภายนอก

คือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาที่จะต้องท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับ



 
 

สุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia 

Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอย่างวิจิตร และ

ประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้  

จากนั้นน าท่านต่อดว้ยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก 

ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยโุรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความ

ยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนั

ประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
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END OF SERVICE 

จากนั้นน าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะ

เป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื่องช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านสัมผสับรรยากาศใหม่ท่ีเทรนด์ก  าลงัมาแรงสุด ๆ กบัการชมเมืองอิสตนับูลในรูปแบบสไตล์เมืองเก่า ย่าน Fener & Balat เป็น

ชุมชนชาวยวิ เก่าแก่กว่า 100 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเก่าของกรุงอิสตนับูล ซ่ึงบริเวณน้ีจะอยู่ในบริเวณส่วนท่ีเป็นฝ่ังยุโรป ชาวยิวส่วนใหญ่จะ

สร้างบา้นตามแนวสันเขาเล่นระดบัอย่างมีเอกลกัษณ์     ตวัอาคารเองก็ดูคลาสสิคในแบบตึกเก่าแก่ และที่ส าคญัยงัแต่งแตม้ไปดว้ยสีสันสดใส

สะดุดตาน่ามองมิใช่นอ้ย จนท าใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิค ชิค เก๋ เก๋ ถูกใจบรรดา หนุ่ม สาว และช่างภาพเป็นอนัมาก บอกไดค้  าเดียวว่าถู กใจใช่เลย 

ส่งทา้ยกนัดว้ยยา่นจัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square  

 

ตั้ งอยู่ใน ย่านเบโลกลู  Beyoglu ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และถือเป็นหวัใจของนครอีสตนับูลสมยัใหม่ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ใ   นการเฉลิม
ฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบนัเทิง ร้านคา้ตกตกแต่งหลากหลายสไตล์ คาเฟตน์ั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนนท่ีไม่เคยหลบัใหล จึงเป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยม ส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ไฮไลทท่ี์ส าคญัของ Taksim Square อีกอย่างหน่ึงก็คือ รถรางสีแดงแสด 

ท่ีวิ่งจากจตุัรัสทกัซิมไปตามถนนใกลก้นักบัสถานีทูเบล ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีเก่าแห่งหน่ึงในกรุงอิสตนับูล (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อป

ป้ิงของท่าน จึงของดบริการอาหารเยน็) 

20.00 น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน อิสตันบูล เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั กรุเทพมหานคร 

01.45 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ช่ัวโมง)  

15.25    เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 


