
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิส

ตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สุเหร่าสีน ้าเงิน – 

ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – หอคอย

กาลาตา – จัตุรัสทักษิม  

   

GOLDEN WAY 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 

3 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้

จ้าลองเมืองทรอยริมทะเล      – อุทยานแห่งชาติเมือง

ทรอย – ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย  
   

IRIS HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 

    



 
 

 

 

 
 

BKK       IST 

 

TK069 23.30 06.30 

      

ASR       IST IST       BKK 

  

TK2021 21.00 22.35 TK068 01.45 15.00 

      

4 

นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโป

ลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส       – โรงละครอะโครโป

ลิส – เมืองคูซาดาซึ – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้า

โรมันโบราณ     – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – 

เตอร์กิช ดีไลท์  

   

COMFORT 

ADA CLASS 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 

5 
โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาท

ปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส      

TRIPOLIS 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 

6 
เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโด

เกีย – ชมการแสดงระบ้าหน้าท้อง Belly Dance     

KALSEDON 

BOUTIQUE 

CAVE  

หรือเทียบเท่า 

 

7 

เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – หุบเขา

พาซาแบค – หุบเขานกพิราบ       – หุบเขาอุซิซาร์ – 

โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – โรงแรมทอ

พรม           – สนามบินไกรเซรี – สนามบินอิสตันบูล 

    

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 8 วนั 5 คืน : โดยสายการบิน 

TURKISH AIRLINES (TK) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที่  เวลาออก             

เวลาถงึ 



 
 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทัวร์/ทา่น 

พักห้องละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทัวร์เด็ก/

ทา่น 

(อายไุม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่

รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

14 – 21 มกราคม 

2566 
39,990 39,990 19,990 9,000 

21 – 28 มกราคม 

2566 
39,990 39,990 19,990 9,000 

28 ม.ค. – 04 ก.พ. 

2566 
39,990 39,990 19,990 9,000 

04 – 11 

กมุภาพันธ์ 2566 
39,990 39,990 19,990 9,000 

18 – 25 

กมุภาพันธ์ 2566 
39,990 39,990 19,990 9,000 

25 ก.พ. – 04 มี.ค. 

2566 
39,990 39,990 19,990 9,000 

02 – 09 มีนาคม 

2566 
41,990 41,990 21,990 9,000 

11 – 18 มีนาคม 

2566 
40,990 40,990 20,990 9,000 

18 – 25 มีนาคม 

2566 
40,990 40,990 20,990 9,000 

23 – 30 มีนาคม 

2566 
40,990 40,990 20,990 9,000 

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 

2566 
40,990 40,990 20,990 9,000 

อัตราค่าบริการ 

 



 
 

อัตราคา่บรกิารสา้หรับ เดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 

15,000 บาท 

**อตัรานี ไมร่วมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทวัร์ ท่านละ 70 

USD/ท่าน** 

**เนือ่งจากตัว๋โดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไมส่ามารถอัพเกรดที่นัง่ รีฟันด์ 

และเลือ่นการเดนิทาง** 

อตัราคา่บริการขา้งตน้ ค้านวณจากภาษนี า้มัน ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2565  

 

 

 

 

 

สา้คญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 20,000 

บาท/ท่าน และช้าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้อง

ช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น 

2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. หนังสือเดินทางต่างประเทศช้าระเพิ่ม 1,000 บาททุกกรณี 

4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้า

เท่านั น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้า

ความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื อ

โควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร์) 

7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
 



 
 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมูิ  

 

20.00  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 

Turkish Airlines (TK) โดยมีป้ายต้อนรับ เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวก

พร้อมแนะน้าข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.30 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 

50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – 

สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – หอคอยกาลาตา – จัตุรัส

ทักษิม 

 

06.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั นน้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้า

เมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส้าคัญที่สุดของประเทศตุรกี มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั งแต่ก่อนคริสตกาล มีท้าเลที่ตั งอยู่บริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซึ่งท้าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป 

(ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสาน

ทั ง 2 ทวีป ท้าให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทั งพื นที่ประวัติศาสตร์

แห่งอิสตันบูล ฝั่งทวีปยุโรป ได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ค. 1986  



 
 

 น้าท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่าน

ดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ นในปี ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนทั ง

หลัง ด้วยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั งอยู่ริม

ชายฝั่งทะเลมาร์มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดา

ด้วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา น ้าพุ อุทยานดอกไม้ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้

อย่างลงตัวน่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิ่ง 

 น้าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้

เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยค้าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส 

ปัจจุบันถูกน้าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central 

Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนส

แตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ น

ระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column 

of Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเม่ือศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสา

งู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้ว

ถูกขนย้ายมาตั งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ 

หรือเสาโอเบลิสก์ (Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีราก

ศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะ

ของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะ

กว้างและ 

  

ค่อยๆ เรียวแหลมขึ นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนพีรา

มิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค้า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์ 



 
 

 น้าท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 

1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวก ถอด

แว่นตาด้า เป็นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและกรุณาท้ากิริยา

ให้ส้ารวม สุเหร่านี สร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ นในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์

เหม็ดสิ นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผู้น้า

ศาสนาขึ นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่า

สีน ้าเงินภายในประดับด้วยกระเบื องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิว

ลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท้า

ละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝัง

ศพของกษัตริย์และพระราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสร้างที่อ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป 

เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส้าหรับการเข้าชมสุเหร่าและจ้าเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้า

ชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และ

เตรียมผ้าส้าหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื อแขนยาวไม่รัดรูป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่างและ MIX SEAFOOD 

 น้าท่านชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็น

ยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินก้อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครอบครองเมือง ได้

เปลี่ยนโบสถ์นี ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก้าแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซู

คริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี คง

บรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมี

พื นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุด ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสู่พื นแทน

การใช้เสาค ้ายันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล ้าหน้ามากในยุคนั น (ถือเป็นหนึ่งใน

เหตุผลส้าคัญที่ท้าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ยุคกลาง 

น้าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็น

ตลาดเครื่องเทศตั งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็น

อันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ นตั งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดใหม่ 

ภายในตลาดยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, 

เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย น้าท่านถ่ายภาพกับ 

หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึก

ประกอบด้วย 9 ชั น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเป็นทรงกรวย อีกหนึ่งสัญลักษณ์เมืองอิส

ตันบูล สร้างขึ นในปี ค.ศ.1348 เพื่อไว้เป็นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจากทางทะเลปัจจุบัน

ชั นบนเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ นชมทัศนียภาพของเมือง จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทักษิมส

แควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้า



 
 

มากมาย ตั งแต่ของที่ระลึก, ร้านอาหารพื นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าที่

แห่งนี เป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่า้ อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ที่พกั GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเท่า 

 

Day3 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอยริมทะเล – 

อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่อง

แคบที่เชื่อมทะเลด้า (The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาว

ประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง เริ่มตั งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี ถือว่าเป็น

จุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่อง

แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือ

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของริมฝั่งช่องแคบแห่งนี  ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง

โดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีทั งระหว่างล่องเรือ 

 หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส้าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 

65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบ

ดาร์ดะเนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเล

อีเจียนซึ่งตั งอยู่ริมทะเลมาร์มาราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั งของเมืองทรอย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 



 
 

 น้าท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) 

เป็นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 

2004 มีแบรด พิตต์ แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงน้า ทางทีมงานได้จ้าลองม้าไม้ขนาดใหญ่

สีด้า เพื่อใช้ด้าเนินเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของเรื่องทรอย หลังจากนั นทางทีมงานจึงมอบ

ม้าไม้จ้าลองตัวนี ให้กับทางการตุรกี เพื่อเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองชานัคคาเลอีก

ด้วย 

 

หลังจากนั นน้าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติทรอย (Troy 

National Park) เป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่สุด

แห่งหนึ่งชองโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

5,000 ปี ภายในอุทยานน้าท่านชม ม้าไม้โทรจันหรือ

ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย (Trojan Horse) เป็นม้าไม้ที่

สร้างจ้าลองจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่ชาวกรีก

ใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก้านัล แต่

ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจน

ท้าให้เมืองทรอยล้มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบ

โบราณ 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก IRIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

 

 



 
 

Day4 นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรง

ละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมันโบราณ – หอสมุด

เซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัน (Cable Car to 

Pergamon) ตั งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลีย

ห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ

กรีกที่มีความส้าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่ส้าคัญแต่โบราณกาล คือ วิหารอะ

โครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ 

บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ปัจจุบัน

นี เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั น แท่นบูชาถูกน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมือง

เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ชัน

ที่สุดในโลกตั งอยู่ในท้าเลที่สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลว่า นคร

บนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั งถิ่นฐาน

ในสมัยนั นมักเลือกที่สูง มักเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหา

นครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) 

เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็น

เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกทั่วโลก น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟ

ฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณที่ตั งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซ

เมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน เมืองโบราณที่มีการบ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่

ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ นในศตวรรษที่ 6 

ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหา

ราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของ

โรมัน น้าท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อ

สมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคง

ใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน เข้าชม ห้องอาบน ้าโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยร

ของห้องน ้า ห้องอบไอน ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี  น้าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับ หอสมุดเซล

ซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับ

บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ท้าจากหินเอาไว้

ใต้หอสมุดแห่งนี  ได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2015 



 
 

 จากนั นน้าท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin 

Mary) ชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิ นพระชนม์ในบ้านหลังนี ตั งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ นไปนมัสการให้

ได้สักครั งในชีวิต จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือ

ขนมหวานขึ นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรง

ลูกเต๋าที่ประกอบขึ นจากแป้งและน ้าตาล มักจะมีอัลมอนด์ วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเด

เมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับ 

 

น ้าตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั่ว

คุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พกั COMFORT ADA CLASS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทียบเทา่ 

 

Day5 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มี

ฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก ทั งยังผลิตเสื อหนังให้กับ  แบรนด์

ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จาก

เครื่องหนัง และ สินค้าพื นเมืองตามอัธยาศัย 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน ้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุ

ขึ นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึก

กึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ น  



 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

 น้าท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนนี ได้

ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั นๆ หลายชั น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียม

ท้าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายใน

บริเวณเดียวกันนี ยังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้าง

ล้อมรอบบริเวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกัน

ว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัย

ธรรมชาติได้ท้าให้เมืองนี เกิดการพังทลายลง 

เหลือเพียงซากปรักหักพั งกระจายอยู่ทั่ วไป

บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาทิ 

โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอล

โล สุสานโรมันโบราณ ได้รับการขึ นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พกั TRIPOLIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

  

 

 

Day6 เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบ้าหน้าท้อง 

Belly Dance 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

ระหว่างทางน้าท่านแวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรก

ของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

 หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเล

ด้ากับภูเขาเทารุส มีความส้าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็น

พื นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากลาวาที่พ่น

ออกมา และเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั นใหม่ขึ นมา จาก

กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล้านปี จนเกิด

เป็นภมูิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวยคว่้าปล่อง กระโจม โดม 

และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดน

แห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่น

แรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี ) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปัจจุบันนี ก็ยังเลี ยงม้ากัน

อยู่บริเวณนี  และมีเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุก

อย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน ้า 

บางห้องเป็นห้องโถงกว้าง ด้วยความอัศจรรย์ใต้พื นดินแห่งนี  เมืองคัปปาโดเกีย จึงได้รับการขึ น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ได้ขึ น

ทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเกียเป็นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น้าท่านชมการแสดงพื นเมือง โชว์ระบ้าหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์เต้นร้าที่เก่าแก่

อย่างหนึ่งของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส้าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ้าหน้าท้องนี ไว้ให้มี

มาจนถึงปัจจุบัน การโชว์ระบ้าหน้าท้องนี ได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป็นศิลปะที่

โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ้าหน้าท้องของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 

ที่พกั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืระดับเทียบเทา่ 

หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระส้าหรับค้างคืนที่โรงแรมถ ้า เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทางของท่าน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถ ้าในเมืองนี ไม่มี

ลิฟท์ให้บริการ 

 

 

 

 

 



 
 

 

Day7 เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบ

เขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – โรงแรมทอพรม – สนามบินไกร

เซรี – สนามบินอิสตันบูล 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ส้าหรับการขึ นบอลลูนเป็นไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุม

โลก ให้ท่านได้อิสระหากท่านใดสนใจขึ นบอลลูน และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังนี  กิจกรรม

เสริมพิเศษนี ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ส้าหรับท่านที่สนใจขึ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโด

เกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จ้าเป็นต้องออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถ

ท้องถิ่นมารับไปขึ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้

ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 

1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ (USD) ขึ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่

ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั นขึ นอยู่

กับดุลยพินิจของท่าน 

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ

ภาคพื นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่น

มารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื นดินในบริเวณที่รถเล็ก

สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอ

ยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  (USD) ขึ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน



 
 

อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ นบอลลูน และ

เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมือง

คัปปาโดเกียบริเวณภาคพื นดิน โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 

น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื นดิน

ในบริเวณที่รถเล็กสามารถเดินทางไปได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จ้ากัดโดยสารไม่เกิน 3 

ท่าน/คัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถมัสแตงโบราณอยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ (USD) ขึ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่

ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั นขึ นอยู่

กับดุลยพินิจของท่าน  

ค้าแนะน้า 

- เนื่องด้วยข้อก้าหนดของเวลา ท่านจ้าเป็นต้องเลือกซื อแพ็กเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้

หัวหน้าทัวร์ทราบตั งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั งแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจาก

ประเทศไป) 

- กิจกรรมนี  ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั นรุนแรง, ตั งครรภ์ หรือ เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าร่วม

โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก

กรณ ี

- ส้าหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ้าเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโด

เกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นที่ตั งถิ่นฐานของผู้คนมาตั งแต่สมัยโรมัน และ

เป็นสถานที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ท้าร้ายและสังหาร

ก่อนที่คริสต์ 

 



 
 

ศาสนาจะเป็นของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนถานจ้านวนมากมายที่ตั งอยู่ในบริเวณนี  

เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และการผลิตเครื่องเซรามิก ล ้าค่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป

ทั่วโลก น้าท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้

หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการท้าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ 

ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน ้า บางห้องเป็นห้อง

โถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศ

ค่อนข้างบางเบา เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ ควรใช้

ความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใต้ดินแห่งนี  จากนั นน้าท่านถ่ายภาพด้านนอก 

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ได้รับการขึ นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นความคิดของชาว

คริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการ

ป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ เคบับต้นต้ารับ 

 น้าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็น

หินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว รูปร่างแปลกตา จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ หุบเขา

นกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้า

ไปท้ารังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารส้าคัญในแถบ

ละแวกนั น และยังเป็นสัตว์เลี ยงอีกด้วย 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบ

เขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนี มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด 

อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุด

ของบริเวณโดยรอบ ดังนั นในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ท้าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ นเองตาม

ธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 

 จากนั นน้าท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), โรงงานเซรามิก 

(Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิต

กรรมวิธีการผลิตสินค้าพื นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือก

ซื อสินค้า 

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินไกเซรี ประเทศตุรกี 

21.00 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เท่ียวบินที่ TK2021  

22.35 เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง 

  

 

 

 



 
 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

01.45 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เท่ียวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

เลทส์โกกรุ๊ป 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


