
 

รหัสโปรแกรม : 24381 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมืององัการา – สุสาน
มุสตาฟา เคมาล อตาเตร์ิก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคปัปาโดเกีย – 
โชว์ระบ าหน้าทอ้ง Belly Dance 

   

KALSEDON 
BOUTIQUE CAVE 
หรือเทียบเทา่  

3 

ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – พิพิธภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขา
พาซาแบค – หุบเขานกพริาบ – หุบเขาอุซซิาร์ – โรงงานทอพรม – 
โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครื่องประดบั   – เมืองคอนยา – ที่พกั
คาราวานเซราย  

   
DUNDAR KONYA 
หรือเทียบเทา่  

4 
เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – 
สวนสตรอว์เบอร์รี – เมอืงคซูาดาซ ึ    

ADA CLASS 
HOTEL 

หรือเทียบเทา่  

5 
โรงงานผลิตเครื่องหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมนั
โบราณ – หอสมุดเซลซุส     – บา้นพระแมม่ารี – เตอร์กชิ ดีไลท์ – 
เมอืงอสิตนับลู 

   

GOLDENWAY 
HOTEL 

หรือเทียบเทา่  

6 
พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – สไปซ์
บาซาร์ – สุเหร่าสีน ้าเงนิ – ฮปิโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกา
ลาตา – ทกัษิมสแควร์ – สนามบนิอสิตนับลู 

    

7 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

โปรแกรมเดนิทาง 7 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ 

TURKISH AIRLINES (TK) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

    



TK069 23.00 05.15 TK068 01.45 15.25 
      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

18 – 24 ตลุาคม 
2565 

36,990 36,990 36,990 7,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
15,000 บาท 

 

** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นะละ 2,200 
บาท/ทา่น** 

**เน่ืองจากต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วกรุป๊ (หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ั่ง รีฟนัด ์และเลือ่น
การเดนิทาง** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่17 สงิหาคม 2565  
ในกรณีทีม่ีการประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ  
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 
และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
ส าคญัโปรดอา่น 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 



 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

20.00  นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ Turkish 
Airlines (TK) โดยมีป้ายตอ้นรบั   เลทส์โกกรุป๊ และมีเจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน า
ขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

23.00 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศทูร์เคยี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช ั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตนับูล – เมืององัการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – 
ทะเลสาบเกลือ – เมืองคปัปาโดเกีย 

 

05.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศทูร์เคีย หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง รบั
สมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 4 ช ั่วโมง) พรอ้มออกเดินทางทอ่งเทีย่ว องัการา (Angara) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในประเทศทร์ูเคยีรองจาก
อสิตนับลู เมอืงองัการาเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและ
สุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งเป็นผู้น าในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของทูร์เคีย หลงั
สงครามโลกคร ัง้ที ่1 ผูก้อ่ต ัง้สาธารณรฐัทูร์เคยีและประธานาธบิดีคนแรก และมุสทาฟา อสิเมท อีเนอนือ 
ประธานาธบิดีคนที ่2 ของทูร์เคีย สุสานแหง่น้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวทูร์เคีย สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 
1944 – 1953 มีความส าคญักบัประเทศทร์ูเคียเป็นอยา่งมาก โดยมีการบนัทกึลงธนบตัรลีรา่ทูร์เคีย ถูก
พมิพ์ขึน้ระหวา่งปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสสุานแหง่น้ีบนธนบตัรลีรา่ดว้ย 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) เป็น
ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของทูร์เคีย ซึง่เป็นทะเลสาบ
น ้าเค็มทีม่ีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบ
เกลือในหน้าร้อน น ้าทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กอง
เกลือทีต่กผลกึเป็นแผน่หนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพื้น
สขีาวสดุสายตา และทีท่ะเลสาบเกลือแหง่น้ียงัเคยเป็นสถานทีถ่่าย
ท าหนงั Star War อกีดว้ย 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) 
เป็นบรเิวณทีอ่ยูร่ะหวา่ง ทะเลด ากบัภเูขาเทารุส มีความส าคญัมา
แตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง

การคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศทูร์เคียไป
จนถงึประเทศจีน เป็นพื้นทีพ่เิศษทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจาก



ลาวาทีพ่่นออกมา และเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปท ั่วบรเิวณทบัถมเป็นแผน่ดนิช ัน้ใหมข่ึน้มา 
จากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัลา้นปี จนเกดิ
เป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวยคว ่า 

 
ปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกนั
วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโดเกีย เป็นชื่อเกา่แกภ่าษาฮติไทต์ 
(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พนัธุ์ดี” และในปจัจุบนัน้ีก็ยงัเลี้ยงมา้
กนัอยู่บริเวณน้ี อีกท ัง้ ยงัมีเมืองใตด้ินทีซ่่อนอยูใ่ต้เมืองคปัปาโดเกียแหง่น้ี ถือเป็นเมืองใต้ดนิโบราณที่
ใหญท่ีสุ่ดในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มืองใตด้นิแหง่น้ีขุดลกึลงไปถงึ 10 ช ัน้ ประมาณ90 เมตร และภายใน
เมืองใต้ดินยงัแบ่งซอยเป็นห้องย่อยเฉพาะที่เมืองคปัปาโดเกียมีเมืองใต้ดินมากถึง 15 แห่ง และถ้า
รวมท ัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกือบ 200 แหง่เลยทเีดียว และยงัมกีารขุดเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย ซึง่
ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอก
สตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกว้าง ด้วยความอศัจรรย์ใต้พื้นดนิแหง่น้ี เมืองคปัปาโดเกีย จึง
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ได้
ขึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเกียเป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชว์เตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่งหน่ึง
ของชาวทร์ูเคยี ซึง่มมีาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอร์เรเนียน นกัประวตัศิาสตร์
เชื่อกนัว่าชนเผ่ายปิซีเรร่่อนคือคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไวใ้หม้ีมาจนถึงปจัจุบนั การ
โชว์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไดม้มีาอยา่งแพรห่ลายและมีการพฒันาซึง่เป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมา
เป็นระบ าหน้าทอ้งของประเทศทร์ูเคยีในปจัจุบนั 

ทีพ่กั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
หมายเหตุ : ทา่นควรเตรียมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืทีโ่รงแรมถ า้ เพือ่ความสะดวก

ในการเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตล์ถ า้ในเมอืงน้ีไมม่ลีฟิท์ใหบ้รกิาร 
 

Day3 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – พิพิธภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพริาบ – 
หุบเขาอุซซิาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครื่องประดบั – เมืองคอนยา – ทีพ่กั
คาราวานเซราย 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางชม บอลลูนหลากสี (ไมร่วมคา่ขึน้บอลลูน) ไฮไลท์ของเมอืงคปัปาโดเกียและจดุหมายของ

นกัทอ่งเทีย่วท ั่วทุกมุมโลก ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพและหากทา่นใดสนใจขึน้บอลลูน และกจิกรรมอืน่ๆ 
รายละเอยีดดงัน้ี กจิกรรมเสรมิพเิศษน้ีไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทวัร์ (Balloon Tour) ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิน่มารบั
ไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใช้เวลาเดนิทาง



จากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ั่วโมง คา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ
ในการขึน้บอลลูน ทา่นละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น 

2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณ
ภาคพื้นดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิน่มารบั 
เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดนิในบรเิวณทีร่ถเล็ก 

 
สามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊ป ประมาณ 1 ช ั่วโมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการนั่งรถจี๊ปอยูท่ี ่ทา่น
ละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรฐั  (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัิเหตุทีร่วมอยู่
ในโปรแกรมทวัร์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท 
ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น 
ค าแนะน า 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็กเกจทวัร์เสรมิอยา่งใด อยา่งหน่ึง 
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดนิทาง และควรแจ้งให้หวัหน้าทวัร์ทราบ

ต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง, ต ัง้ครรภ์ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด 

กรณีเกดิความเสียหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 
- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเกียใน
ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศทร์ูเคยี เป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาต ัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ี่
ชาวครสิเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิต์ศาสนาจะเป็น
ของจกัรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิต์ศาสนถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณน้ี เป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียง
ในด้านการทอพรม และการผลิตเครื่องเซรามิก ล ้าค่าที่มี ชื่อเสียงโด่งดงัไปท ั่วโลก น าท่านเข้าชม 
พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่อ้งการ
เผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชน
เผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ เคบบัตน้ต ารบั 
 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็นหิน

ทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหวั รูปร่างแปลกตา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ 
(Pigeon Valley) เป็นหน้าผาทีช่าวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู่ 
เน่ืองจากสมยัก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้สง่สารส าคญัในแถบละแวกนั้น และยงัเป็นสตัว์
เลี้ยงอกีดว้ย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขาคลา้ยจอม
ปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาแหง่น้ีมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษย์ไป



เกือบท ั่วท ัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อชุซิาร์ คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตี
อชุซิาร์ มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

 น าท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม  (Carpet Factory), โรงงานเซรามิก (Ceramic 
Factory) และโรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติวธิีการผลติสนิคา้
พื้นเมอืงทมีคีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้  
หลงัจากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั๋วโมง 40 นาที) ซึง่
เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก เป็นชื่อของอาณาจกัรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอ านาจรุ่งเรืองสุดขีดใน
ดนิแดนอนาโตเลียของทูร์เคียโบราณ เมือ่ราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กนิเน้ือทีก่วา่ 3,900,000 ตาราง
กโิลเมตร ระหวา่งทางน าทา่นแวะถา่ยภาพ ทีพ่กัคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานทีพ่กัแรก
ของกองคาราวานในสมยัโบราณตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตร์ิกสมยัออตโตมนั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั DUNDAR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day4 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – สวนสตรอว์เบอร์รี – เมืองคซูาดาซ ึ



 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองทีม่ีน ้าพุเกลือ
แร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผา่นซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่
สมยักรีกกอ่นไหลลงสูห่น้าผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปตัยกรรมสขีาวขึน้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 น าท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหล

ของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีได้ก่อให้เกิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็น
ช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กดิเป็นแกง่
หินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก 
ภายในบริ เ วณเดี ยวก ัน น้ีย ัง เ ป็น  เมื องโบราณเฮี ยราโพลิส 
(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็น
น ้าพุเกลือแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมือ่เวลา
ผ่านไปภยัธรรมชาติได้ท าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียง
ซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ ั่วไปบางสว่นยงัพอมองออกวา่เดมิเคยเป็น
อะไร อาท ิโรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ ่วหิารอพอลโล สสุาน
โรมนัโบราณ ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988  
น าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอว์เบอร์รี (STRAWBERRY FARM) 
ซึ่งบริเวณเมืองน้ี เป็นพ้ืนทีลุ่่มสลบักบัภูเขารายล้อม จึงมีพื้นทีใ่นการ
ปลูก สตรอว์เบอร์รีหลากหลายสายพนัธุ์ ถือเป็นเมืองที่มีการปลูกสต
รอว์เบอร์รีมากที่สุดของทูร์เคีย ฤดูกาลที่ผลสตรอว์เบอร์รีออกอย่าง
เต็มทีจ่ะอยูใ่นช่วงปลายเดือนสงิหาคม ถงึ ปลายเดือนตุลาคม ของทุก
ปี ท่านจะได้เห็นความสวยงามสีแดงสด ของสวนสตรอว์เบอร์รี ซึ่ง
มองไปสุดสายตาตดักบับรรยากาศของวิวเมือง มีความโดดเด่น 
สวยงามมาก ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยงามเหล่าน้ีตาม
อธัยาศยั และ เต็มอิ่มกบัการเก็บสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากสวนเพื่อลิ้มลองรสชาติที่หวานอร่อยได้อย่าง
เต็มที ่(ปรมิาณของสตรอว์เบอร์รีจะมมีากหรือน้อย ขึน้อยูค่วามสภาพภมูอิากาศและชว่งเวลาเดนิทาง) 

หมายเหตุ : หากไมส่ามารถเทีย่วชมสวนสตรอว์เบอร์รีได ้ทางบรษิทัอาจมีการเปลีย่นไปเทีย่วชมสวนอืน่ ตาม
ความเหมาะสม หรือ หากไม่สามารถเที่ยวชมสวนใดได้ในทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่คืน
คา่ใชจ้า่ย* 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 50 นาที) 
เมืองทา่เลียบชายฝั่งทะเลของประเทศทูร์เคีย ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนทา่เรือขนสง่สนิคา้ เป็นเมืองทีม่ี
ชือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนงัคณุภาพสงูสง่ออกท ั่วโลก 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั ADA CLASS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

Day5 โรงงานผลติเครื่องหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระ
แมม่ารี – เตอร์กชิ ดีไลท์ – เมืองอสิตนับูล 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่โรงงานผลิตเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึ่งประเทศทูร์เคียเป็นประเทศทีม่ีฐาน

การผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัต้นๆ ของโลก ท ัง้ยงัผลิตเสื้อหนงัใหก้บั  แบรนด์ดงัในอติาลี 
อาท ิVersace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อสิระใหท้า่นเลือกชมผลิตภณัฑ์จากเครื่องหนงั และ 
สนิคา้พ้ืนเมอืงตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณทีต่ ัง้อยูท่างฝั่งตะวนัตกของอานาโต

เลียในจงัหวดัอซิเมยีร์ในประเทศทร์ูเคยีปจัจุบนั จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืง
โบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมอืงหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพ
เข้ามาปกัหลกัสรา้งเมืองซึ่งรุง่เรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอร์เซียและกษตัรย์ิอเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุ
สขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่นเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมืองเกา่ทีส่องขา้งทางเต็ม
ไปด้วยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถผู้ชมได้กว่า 
30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปจัจุบนั เข้าชม ห้องอาบน ้าโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั
คงเหลือร่องรอยรของห้องน ้า ห้องอบไอน ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กบั 
หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สรา้งโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทศิ
ใหก้บับดิา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และไดฝ้งัโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ต้
หอสมุดแหง่น้ี ได้รบัการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี 
ค.ศ. 2015 

 จากนั้นน าทา่นเขา้ชม บา้นพระแมม่ารี (House of Virgin Mary) ชื่อกนัวา่เป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแมม่ารี
มาอาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนม์ในบา้นหลงัน้ีต ัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่รสิต์ศาสนิกชนจะตอ้ง
หาโอกาสขึ้นไปนมสัการใหไ้ด้สกัคร ัง้ในชีวิต จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่รา้นเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish 
Delight Shop) คือขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศทูร์เคยี ซึง่คนทอ้งถิน่เรียกกนัวา่โลคมุ (Lokum) เป็น
ขนมหวานทรงลูกเตา๋ทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนทั ถ ั่วพสิตาชโิอ และแมค
คาเดเมียผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหน้าตาจะมีสชีมพูเขม้ แตก็่ดูจางลงไปทนัทีเมือ่เสร์ิฟกบัน ้าตาลไอ
ซิ่งทีค่ลุกเคล้าประหน่ึงแป้งฝุ่ น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมนัของถ ั่วคุณภาพดี ชาวทูร์
เคยีนิยมทานคูก่บัชารอ้น หรือ ชากลิน่แอปเปิล 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคญัที่สุดของประเทศทูร์เคีย มี
ประวตัศิาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษต ัง้แตก่อ่นครสิตกาล มีท าเลทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่
ท าใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงส าคญัเพียงเมอืงเดียวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของ
บอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปตัยกรรมอนังดงามผสมผสานท ัง้ 2 ทวีป ท าใหเ้มอืงอสิ



ตนับูลมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์พเิศษ อีกท ัง้พื้นทีป่ระวตัศิาสตร์แหง่อสิตนับูล ฝั่งทวีปยุโรป ไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั GOLDENWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day6 พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – สไปซ์บาซาร์ – สุเหรา่สนี ้าเงนิ – ฮปิโปโด
รม – เซนต์โซเฟีย – หอคอย  กาลาตา – ทกัษิมสแควร์ – สนามบนิอสิตนับูล 

 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านดบัดุล 

เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1856 สรา้งด้วยหนิออ่นท ัง้หลงั ด้วย
ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ต ัง้อยูร่มิชายฝั่งทะเลมาร์มารา
บริเวณช่องแคบบอสฟอรสับนฝั่งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดบัประดาด้วยสวนสวยริมทะเล หอ
นาฬกิา น ้าพุ อุทยานดอกไม ้สระน ้า รูปปั้น รูปสลกัตา่งๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวัน่าชื่นชมในรสนิยม
ของสลุตา่นแหง่ออตโตมนัเป็นอย่างยิง่ 

 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่อง
แคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง เริ่มต ัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ีถือว่าเป็นจุด
บรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอส
ฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศทูร์เคียอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัทศันีย์ภาพอนัสวยงามของรมิฝั่งชอ่งแคบแหง่น้ี ไมว่่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือ
บา้นเรือสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหง่ประเทศทร์ูเคยีท ัง้ระหวา่งลอ่งเรือ 
จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียปิต์ (Egyptian Bazaar) เป็น
ตลาดเครือ่งเทศต ัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถือเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสอง
ในเมืองอสิตนับูล สรา้งขึ้นต ัง้แตช่่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสว่นหน่ึงของมสัยิดใหม ่ภายในตลาดยงัมี
สนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกซื้อ อาท ิอาหาร, เครือ่งเทศ, ขนมหวานของทูร์เคีย, เครือ่งเพชรพลอย, ของที่
ระลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครือ่งประดบัตา่งๆ อกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ปลาแมคเคอเรลยา่งและ MIX SEAFOOD 
น าท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 
(Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแหง่จะต้องถอดรอดเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า 
เป็นการเคารพสถานที ่สามารถถา่ยภาพดา้นในได ้หา้มสง่เสียงดงัและกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหรา่น้ี
สรา้งในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิน้พระชนม์ด้วยอายุ
เพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด 
เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มาสวดมนต์ตามเวลาในสเุหรา่ ชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ยกระเบื้องสีฟ้าจากอซ
นิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนช ั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา 
ภายในมีทีใ่หสุ้ลตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าตา่ง 260 บาน สนาม



ดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นทีฝ่งัศพของกษตัรย์ิและพระราชวงค์ จะมีสิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชนท ั่วไป อาท ิหอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคลุี
เรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่และจ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเทา้ เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มดิชิดไมร่ดัรูป และเตรียมผา้

ส าหรบัคลุมศีรษะ 
 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ดัรูป 
 

 
 น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมยักรีกซึ่งใช้เป็น

สนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปจัจุบนัถูก
น าไปใช้ในภาษาฝร ั่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 
Hippodrome) น่าเสียดายทีเ่หลือแตซ่ากปรกัหกัพงัของฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนดโินเบลิในอดีต 
หรือ อสิตนับลูในปจัจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203 – 330 แต่
ปจัจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหร่
ไมม่ีใครทราบ แตบู่รณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คือ เสางู ทีเ่ชื่อวา่สรา้งกอ่นครสิตกาลมา 479 ปี 
เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาต ัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปจัจุบนั
เหลือเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อียปิต์ หรือเสาโอเบลสิก์ (Obelisk of Thutmose)  สรา้ง
ในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่
เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรียวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอด
บนสุดจะเป็นลกัษณะเหมือนพีรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ 
ทองแดง เป็นตน้  

 น าทา่นเข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มีหลงัคาเป็นยอดกลม
แบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิกอ้น ภายในตดิกระจกสี เมือ่เตร์ิกเขา้ครอบครองเมือง ไดเ้ปลีย่นโบสถ์น้ีให้
เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีปู่ด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงั
ทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑ์ที่วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็ม
เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีื้นทีโ่ลง่ภายในใหญท่ีส่ดุ กอ่สรา้งดว้ยการใช้
ผนงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัของอาคารลงสูพ่ื้นแทนการใชเ้สาค า้ยนัท ั่วไป นบัเป็นเทคนิคการกอ่สรา้ง ทีถ่ือวา่
ล า้หน้ามากในยุคนัน้ ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 

 จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบั หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหนิสไตล์โรมนั แบบสถาปตัยกรรม
โรมาเนสก์ ตวัตึกประกอบดว้ย 9 ช ัน้ มีรูปทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหน่ึงสญัลกัษณ์
เมอืงอสิตนับลู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพือ่ไวเ้ป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนัขา้ศกึจากทางทะเลปจัจบุนัช ัน้
บนเปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วขึน้ชมทศันียภาพของเมอืง  



 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตุรสัทกัซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกได้ว่าเป็นจุด
ศูนย์กลางของเมืองอสิตนับูล มีรา้นคา้มากมาย ต ัง้แตข่องทีร่ะลกึ, รา้นอาหารพื้นเมือง และยงัมีแทรมป์
โบราณ (Tram) เรียกไดว้า่ทีแ่หง่น้ีเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมอืงอสิตนับลู 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง  
 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล ประเทศทร์ูเคยี  
  

Day7 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

01.45 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 



 



 



 



 



 



 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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