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วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช    – 

ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหราสีน้ำเงิน – เซนตโซเฟย – หอคอยกาลาตา 

– ทักษิมสแควร  
   

Pullman Hotel 

หรือเทียบเทา  

3 
นั่งกระเชาสูจุดชมวิวเนนิเขาปแอร โลติ – สไปซบาซาร – เมืองชานัคคาเล – มาไมจำลองเมือง

ทรอยริมทะเล – อุทยานแหงชาติทรอย – มาไมจำลองเมืองทรอย    
Parion Hotel 

หรือเทียบเทา  

4 
นั่งกระเชาสูเมืองโบราณเปอรกามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปยนเซอุส – โรง

ละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ – บานพระแมมารี – เตอรกชิ ดีไลท    
Ramada Hotel 

หรือเทียบเทา  

5 
โรงงานผลิตเครื ่องหนัง – เมืองเอฟฟซุส – หองอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – 

หมูบานซิรินเซ – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส    
Colossae Thermal Hotel 

หรือเทียบเทา  

6 เมืองคัปปาโดเกีย – ท่ีพักคาราวานเซราย – ชมโชวระบำ Belly Dance    
Kalsedon Boutique Cave 

หรือเทียบเทา  

7 

ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตดิน – พิพิธภัณฑเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – 

หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเคร่ืองประดับ 

– สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล 
    

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ      
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Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

20.30  นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาที่คอย
อำนวยความสะดวกพรอมแนะนำขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

23.45 นำทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินท่ี TK069 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอสิตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม 
– สุเหราสีน้ำเงิน – เซนตโซเฟย – หอคอยกาลาตา – ทักษมิสแควร  

 

06.25 เดนิทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย หลังจากนั้นนำทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 
4 ช่ัวโมง)  

 นำทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เปนเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตรุเคีย มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอน
ครสิตกาล มีทำเลที่ตั้งอยูบรเิวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำใหอิสตันบูลเปนเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำใหเมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเปน
เอกลักษณพิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตรแหงอิสตันบูล ฝงทวีปยุโรป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อป ค.ค. 1986  

 นำทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตานดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป ค.ศ. 1843 และเสรจ็สิ้น
ในป ค.ศ. 1856 สรางดวยหินออนทั้งหลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริมชายฝงทะเลมาร
มาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาิกา น้ำพุ อุทยานดอกไม สระน้ำ รูป
ปน รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตวันาช่ืนชมในรสนยิมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางย่ิง 

 จากนั้นนำทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปนชองแคบท่ีเชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับ
ทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวาง เริ่มตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบนี้ถือวาเปน
จุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สำคัญย่ิงในการ
ปองกันประเทศตุรเคียอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝงชองแคบแหงนี้ ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมา
บาหเชหรือบานเรือสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐแีหงประเทศตุรเคยีทั้งระหวางลองเรือ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 นำทานถายภาพเปนที ่ระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก 

(Chariot Racing) โดยคำวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจุบันถูกนำไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึงการแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central 
Moscow Hippodrome) นาเสียดายที่เหลือแตซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในปจจุบัน แมจะ
ยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203 – 330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of 
Constantine VII) สรางเมื่อไหรไมมใีครทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาตนท่ี 2 คือ เสางู ที่เช่ือวาสรางกอนคริสตกาลมา 479 ป เปนรูปสลกั
งู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาตั้งท่ีนี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อียิปต หรือ
เสาโอเบลิสก (Obelisk of Thutmose)  สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและ
คอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนพีรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน 
ทองคำ เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน  

จากนั้นนำทานเดินทางเขาชม สุเหราสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหราสุลตาน
อาหเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรอดเทา ถอด
หมวก ถอดแวนตาดำ เปนการเคารพสถานที่ สามารถถายภาพดานในได หามสงเสียงดังและ
กรุณาทำกิริยาใหสำรวม สุเหรานี้สรางในป ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในป ค.ศ. 1616 (1 ปกอน
สุลตานอาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอย
สูงใหผูนำศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามาสวดมนตตามเวลาในสุเหรา 
ชื่อสุเหราสีน้ำเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน 
กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและ
นางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดาน

นอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงค จะมีสิ่งกอสรางที่อำนวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วไป อาทิ หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ 
ที่พักกองขบวนคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สำหรับการเขาชมสุเหราและจำเปนตองถอดรองเทากอนเขาชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสำหรับคลุมศรีษะ 
 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมรัดรูป 
 นำทานเขาชม วิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางเปนโบสถ

คาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินกอน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครอบครองเมือง 
ไดเปลี่ยนโบสถนี้ใหเปนสเุหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูครสิตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮา
เกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันนี้คงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนที่โลงภายใน
ใหญที่สุด กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาค้ำยันทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่ถือวาล้ำหนามากใน
ยุคน้ัน (ถือเปนหนึ่งในเหตุผลสำคัญท่ีทำใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรบัการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
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 จากนั้นนำทานถายรูปกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตลโรมัน แบบสถาปตยกรรมโรมาเนสก ตัวตึกประกอบดวย 9 ชั้น มี

รูปทรงกระบอก และมีหลังคาเปนทรงกรวย อีกหนึ่งสัญลักษณเมืองอิสตันบูล สรางข้ึนในป ค.ศ.1348 เพ่ือไวเปนหอสังเกตการณปองกันขาศึกจาก
ทางทะเลปจจุบันชั้นบนเปดใหนักทองเท่ียวขึ้นชมทัศนียภาพของเมือง  

 หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู จตุรัสทักซิมสแควร (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิสตันบูล มีรานคามากมาย 
ตั้งแตของท่ีระลึก, รานอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมปโบราณ (Tram) เรียกไดวาที่แหงนี้เปนจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลยางและ MIX SEAFOOD 
ที่พัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
Day3 นั่งกระเชาสูจุดชมวิวเนินเขาปแอร โลติ – สไปซบาซาร – เมืองชานัคคาเล – มาไมจำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแหงชาติ

ทรอย – มาไมจำลองเมืองทรอย 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 

  

 นำทานนั่งกระเชาสูจุดชมวิว เนินเขาปแอร โลติ (Pierre Loti Hill) เปนจุดชมวิวเมืองอิสตันบูลซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอรน (Golden 
Horn) ไดช่ือวาเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในอิสตันบูล ดานบนเปนรานคาเฟ ใหทานอิสระและดื่มด่ำบรรยากาศทิวทัศนที่สวยงาม 

 จากนั้นนำทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต (Egyptian Bazaar) เปนตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกลกับสะพานกาลาตา 
ที่นี่ถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหนึ่งของมัสยิดใหม ภายใน
ตลาดยังมีสินคามากมายใหไดเลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื ่องเทศ, ขนมหวานของตุรเคีย, เครื่องเพชรพลอย, ของที ่ระลึก, ผลไมแหง และ
เครื่องประดับตางๆ อีกดวย  

 หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซี่ (Bogazi) 
หรือ เฮลเลสปอนด (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั้งอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดาร
ดะเนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปน
ที่ตั้งของเมืองทรอย 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 

นำทานชมและถายภาพ มาไมจำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เปนมาไมที่มีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหา
กาพยภาพยนตรฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในป 2004 มีแบรด พิตต แสดงชื่อดังระดับโลกเปนนักแสดงนำ ทางทีมงานไดจำลองมาไมขนาดใหญสี
ดำ เพ่ือใชดำเนินเรื่องและเปนสวนหนึ่งที่สำคัญของเรื่องทรอย หลังจากนั้นทางทีมงานจึงมอบมาไมจำลองตัวนี้ใหกับทางการตุรเคีย เพื่อเปนเกียรติ
และสรางชื่อเสียงใหกับเมืองชานัคคาเลอีกดวย 

หล ังจากน ั ้นนำท านส ู   อ ุทยานแห  งชาต ิทรอย (Troy National Park) เปน
โบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งชองโลกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 5,000 ป 
ภายในอุทยานนำทานชม มาไมโทรจันหรือมาไมจำลองเมืองทรอย (Trojan Horse) 
เปนมาไมท่ีสรางจำลองจากบันทึกทางประวัติศาสตร ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมือง
ทรอยเพ่ือเปนของกำนัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพื่อเขามาเปดประตูเมือง
ทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทำใหเมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ
อันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 
 
 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  
ที่พัก PARION HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา  
 
Day4 นั่งกระเชาสูเมืองโบราณเปอรกามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปยนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ           

– บานพระแมมารี – เตอรกิช ดีไลท 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นำทาน นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัน (Cable Car to Pergamon) ตั้งตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัค

คาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ำไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่
สำคัญแตโบราณกาล คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเปนที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค บริเวณเดียวกัน 
คือ วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ปจจุบันนี้เหลือแตสวนฐานเทานั้น แทนบูชาถูกนำไปเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑเปอรกามัมที่เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เปนโรงละครท่ีชันที่สุดในโลกตั้งอยู
ในทำเลที่สวยงามที่สุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลวา นครบนที่สูง ซึ่งเปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจกัรกรีก
และโรมัน ซึง่ผูตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง มักเปนเนินเขาที่ดานหนึ่งเปนผาชัน และกลายเปนศนูยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยู
บนที่ราบเบื้องลางท่ีรายลอมปอมปราการเหลานี้ 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  
 นำทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองทาเลียบชายฝงทะเลของประเทศตุรเคีย ในอดีต

เมืองนี้เปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงสงออกทั่วโลก  
 จากนั ้นนำทานเขาชม บานพระแมมารี (House of Virgin 

Mary) ชื ่อกันวาเปนที ่ส ุดทายที ่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ
สิ้นพระชนมในบานหลังน้ีตั้งอยูบนภูเขาสูงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่
คริสตศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักครั้งใน
ชีวิต จากนั ้นนำทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish 
Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรเคีย ซึ่งคน
ทองถิ่นเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรงลูกเตาที่
ประกอบขึ้นจากแปงและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด วอลนัท ถ่ัวพิส
ตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะ
มีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลงไปทนัทีเมื่อเสิรฟกับน้ำตาลไอซิ่งที่คลกุเคลาประหนึ่งแปงฝุน มีรสหวาน สอดแทรกดวยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพ
ดี ชาวตุรเคียนิยมทานคูกับชารอน หรือ ชากลิ่นแอปเปล 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  
ที่พัก RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day5 โรงงานผลิตเครื ่องหนัง – เมืองเอฟฟซุส – หองอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – หมูบานซิรินเซ – เมืองปามุคคาเล            
– ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นำทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรเคียเปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับ

ตนๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังใหกับ  แบรนดดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจาก
เครื่องหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 นำทานเดินทางสู เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เปนเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียรในประเทศตุรเคีย
ปจจุบัน จากนั้นนำทานเขาชม เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก 
(Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและ
กษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นำทานเดินบนถนน
หินผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถผูชมไดกวา 
30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบัน เขาชม หองอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยรของหองน้ำ หองอบไอน้ำ ให
เห็นอยูจนถึงทุกวันนี้ นำทานถายภาพเปนที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซสุ (Library of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส  
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อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657 – 660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทำจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงนี้ ไดรับการข้ึน
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2015 

นำทานเดินทางสู หมูบานซิรินเซ (Sirince Village) หมูบานแหงสอง
วัฒนธรรมระหวางตุรเคียและกรีซ หมูบานแหงหุบเขาอุดมไปดวยความ
สมบูรณบนยอดเขา สิ่งหนึ ่งที ่ทำใหหมูบานซิรินเซโดดเดนทามกลาง
สถานที่ทองเที่ยวก็คือไวน เนื่องจากที่นี่คือหมูบานชาวกรีกจริงๆ จึงมี
วัฒนธรรมไวน รวมไปถึงไวนผลไมอื ่น อาทิ แอปเปล สตรอวเบอรรี 
กลวย พีช เมลอน ไวนผลไมของซิรินเซขึ้นชื่อมาก สามารถชิมไวนและช
อปป งในหองใตดินในใจกลางหมูบานซิรินเซ ตลาดนัดของหมู บานมี
จำหนายสบูโฮมเมด งานฝมือ ผลิตภัณฑน้ำมันมะกอกทุกชนิด บานไวน 
และบานกรีกโบราณ นอกจากนี้ ทิวทัศนของหมูบานจากหอคอย โฮดรี 
เมยเดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของหมูบานซริินเซก็สวยงามเชนกัน 
บริการพิเศษ ใหทานชิมไวนและดื ่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของ
หมูบานซิรนิเซ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  
นำทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีน้ำพุเกลือแรรอน
ไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหล
ลงสูหนาผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปตยกรรมสีขาวข้ึน  
นำทานเขาชม ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน้ำพุ
เกลอืแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเปนชั้นๆ หลายชั้น และ
ผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำใหเกิดเปนแกงหินสขีาวราวหิมะขวางทาง
น้ำเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันนี้ยังเปน เมือง
โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบ
บริเวณที่เปนน้ำพุเกลือแรรอน ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อ
เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทำใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยูทั่วไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร อาทิ 
โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ไดรับ
การข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาต ิหรือ ยเูนสโก เมื่อป ค.ศ. 1988 

ค่ำ บริการอาหารคำ่ ณ หองอาหารโรงแรม  
ที่พัก COLOSSAE THERMAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา 
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Day6 เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – ชมโชวระบำ Belly Dance 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ระหวางทางนำทานแวะถายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เปนสถานที่พักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเสนทางสาย
ไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
จากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแตโบราณกาล 
เพราะเปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหม เสนทางการคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรเคียไปจนถึงประเทศจีน เปนพื้นที่
พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจากลาวาที่พนออกมา และเถาถานจำนวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณ
ทับถมเปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมา จากกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวยคว่ำปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชน
พ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ดินแดนแหงปลองไฟนางฟา” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูใน
ดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณนี้ และมีเมืองใตดินโบราณท่ีใหญที่สุดในโลกก็วาได ซึ่ง
ภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ำ หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอน้ำ บางหองเปนหองโถง
กวาง ดวยความอัศจรรยใตพ้ืนดินแหงน้ี เมืองคปัปาโดเกีย จึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป 
ค.ศ. 1985 ไดข้ึนทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคปัปาโดเกียเปนสถานที่มรดกโลกอีกดวย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  
 นำทานชมการแสดงพ้ืนเมือง โชวระบำหนาทอง (Belly Dance) เปนการโชวเตนรำที่เกาแกอยางหนึ่งของชาวตุรเคีย ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ป 

ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสำคัญที่ไดอนุรักษระบำหนาทองนี้ไวใหมีมา
จนถึงปจจุบัน การโชวระบำหนาทองนี้ไดมีมาอยางแพรหลายและมีการพัฒนาซึ่งเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบำหนาทองของ
ประเทศตุรเคียในปจจุบัน 

ที่พัก KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสำหรับคางคืนที่โรงแรมถ้ำ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน เนื่องจากโดยสวน

ใหญโรงแรมสไตลถ้ำในเมืองนี้ไมมลีิฟทใหบริการ 
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Day6 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตดิน – พิพิธภัณฑเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร     

– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเคร่ืองประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นำทานเดินทางชม บอลลูนหลากสี (ไมรวมคาขึ้นบอลลูน) ไฮไลทของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ใหทานได

อิสระถายภาพและหากทานใดสนใจขึ้นบอลลูน และกิจกรรมอ่ืนๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 
1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) สำหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเปนตองออกจาก

โรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก 
ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ 
ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรฐั (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

2. รถจี๊ปทัวร (Jeep Tour) สำหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเปนตองออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็ก
สามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยูที่ ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ  
(USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ
เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน 

คำแนะนำ 
- เนื่องดวยขอกำหนดของเวลา ทานจำเปนตองเลือกซื้อแพ็กเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหนึ่ง 
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งกอนออกเดินทาง และควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยู

ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ หรือ เด็กอายุต่ำกวา 7 ป เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
- สำหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจำเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมที่พัก 

นำทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองที่ตั้งอยูในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรเคีย 
เปนที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนสถานที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทำรายและสังหารกอนที่
ครสิตศาสนาจะเปนของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนถานจำนวนมากมายที่ตั้งอยูในบรเิวณนี้ เปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดานการทอพรม และ
การผลิตเครื่องเซรามิก ล้ำคาที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก นำทานเขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปนสถานที่ท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใช
หลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทำลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต ภายในมีโซนหองตางๆ อาทิ หองนอน หองน้ำ หองครวั หองหมักไวน หองประชุม 
คอกสัตว โบสถ บอน้ำ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบาง
เบา เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใตดินแหงนี้  
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จากนั้นนำทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ำเปนจำนวนมากเพื่อสรางโบสถ 
และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน พิเศษ เคบับตนตำรับ 
 นำทานเดินทางสู หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เปนหินทรงสูงใหญที่มีรูปรางคลายเห็ดสามหัว รูปราง

แปลกตา จากนั้นนำทานเดินทางสู หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เปนหนาผาที่ชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพ่ือใหนกพิราบเขาไปทำรัง
อาศัยอยู เนื่องจากสมัยกอนชาวเมืองใชนกพิราบมีหนาที่เปนผูสงสารสำคัญในแถบละแวกนั้น และยังเปนสัตวเลี้ยงอีกดวย 

 จากนั้นนำทานเดินทางสู หุบเขาอุชิซาร (Uchisar Valley)ใหทานไดถายภาพดานหนา เปนหุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย 
ซึ่งหุบเขาแหงนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย อุชิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของ
บริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร มีไวทำหนาที่เปนปอมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 

 จากนั้นนำทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ 
(Jewelry Factory) เพื่อใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคา 

ค่ำ บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
 นำทานเดินทางสู สนามบินไกเซรี ประเทศตุรเคีย 
22.45 นำทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK2021  
  

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

00.20 เดินทางถึง สนามบินอสิตันบูล ประเทศตรุเคีย เพ่ือรอตอเครื่อง 
01.50 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
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อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

 
เวลาเที่ยวบิน 

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพักเด่ียว 

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 

 

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
อัตรานี้ ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท/ทาน 

สำคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 
2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดนิทาง จำนวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มผีูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 
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