
รหัสโปรแกรม : 24803        
( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตนับูล – สุเหร่าสีน ้า
เงนิ – ฮปิโปโดรม         – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – 
หอคอยกาลาตา – จตุรสัทกัษิม                

   

PULLMAN 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่  

3 
อิสตินเย พาร์ค มอลล์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – 
พระราชวงัโดลมาบาห์เช – แกรนด์บาซาร์    

PULLMAN 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่  

4 
เมืองคูซาดาซ ึ– โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมืองเอฟฟิซุส 
– หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมดุเซลซุส      

RAMADA 
RESORT 
HOTEL  

หรือเทยีบเทา่  

5 
รา้นขนมเตอร์กิช ดีไลท์ – หมูบ่า้นซิรินเซ – เมืองปามุค
คาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮียราโพลสิ    

COLOSSAE 
THERMAL 

HOTEL  
หรือเทยีบเทา่  

6 
เมอืงคอนยา – ทีพ่กัคาราวานเซราย – เมอืงคปัปาโดเกีย – 
ชมการแสดง Belly Dance    

KALSEDON 
CAVE SUITES 

หรือเทยีบเทา่  

7 

ชมบอลลูนหลากสี – จุดชมววิพาโนรามาเมืองเกอเรเม – 
เมืองใต้ดิน – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบ
เขาอซุซิาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงาน
เครือ่งประดบั – สนามบนิไกรเซรี – สนามบนิอสิตนับลู 

    

8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

 
 

BKK       IST IST       BKK 

  
TK069 23.30 06.10 TK068 01.55 15.00 

      

ASR       IST    

  

TK2019 22.55 00.30    
      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

09 – 16 พฤศจกิายน 
2565 

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

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

 

** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นะละ 2,500 
บาท/ทา่น** 

**เน่ืองจากต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วกรุป๊ (หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ั่ง รีฟนัด์ และเลือ่นการ
เดนิทาง** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่21 กนัยายน 2565  
ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิาร

เพิม่เตมิ  
 
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. ราคาน้ีส าหรบัพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ ส าหรบัพาสปอร์ตตา่งชาตชิ าระเพิม่ 1,000 บาท/ทา่น ทกุกรณี 
4. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

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

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ 

TURKISH AIRLINES (TK) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก 

            เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 

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

23.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบนิที่ 
TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช ั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – สุเหร่าสีน ้าเงนิ – ฮปิโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – สไปซ์
บาซาร์ – หอคอยกาลาตา – จตุรสัทกัษิม                

 

06.10 เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี หลงัจากนั้นน าทา่นผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบั
สมัภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช ั่วโมง) พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยว น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองอสิตนับลู (Istanbul) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุของประเทศตุรกี มปีระวตัศิาสตร์ยาวนานหลาย
ศตวรรษต ัง้แต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลที่ต ั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท าให้อิสตนับูลเป็นเมือง
ส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีป
เอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปตัยกรรมอนังดงามผสมผสานท ัง้ 2 ทวีป ท าใหเ้มอืงอสิตนับลูมคีวามสวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์พเิศษ อีกท ัง้พ้ืนทีป่ระวตัศิาสตร์แหง่อสิตนับูล ฝั่งทวีปยุโรป ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986  

 น าท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) เดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 (Sultan 
Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแหง่จะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการ
เคารพสถานที ่สามารถถา่ยภาพดา้นในได ้หา้มสง่เสียงดงัและกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหรา่น้ีสรา้งใน
ปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิน้ในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสุลตา่นอาห์เหม็ดสิน้พระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 
พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพื่อให้
ผู้คนเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน ้าเงินภายในประดบัด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค 
ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนช ั่น เป็นตน้ ตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ภายในมี
ทีใ่หสุ้ลตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าตา่ง 260 บาน สนามดา้นหน้า
และด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษตัริย์และพระราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสรา้งที่อ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชนท ั่วไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคลุีเรีย  

 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 แมจ้ะ 

 

 
ยิ่งใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปจัจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ 
คือ เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่มม่ีใครทราบ แตบู่รณะเมือ่
ศตวรรษที ่10 เสาต้นที ่2 คือ เสางู ทีเ่ชื่อว่าสรา้งก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั 
จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาต ัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปจัจุบนัเหลือเพียงครึง่ตน้ และเสา
ต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสาโอเบลิสก์ (Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อนคริสตกาล
ประมาณ 390 ปี มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลาย
แหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญเ่พียงก้อนเดียว ฐานของ
เสาจะกว้างและคอ่ยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะ
เหมือนพีรามดิ และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสก์
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 ของโลกซึง่มพ้ืีนทีโ่ลง่ภายในใหญท่ีส่ดุ กอ่สรา้งดว้ยการใช้
ผนงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัของอาคารลงสูพ่ื้นแทนการใชเ้สาค า้ยนัท ั่วไป นบัเป็นเทคนิคการกอ่สรา้ง ทีถ่ือวา่
ล า้หน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ปลาแมคเคอเรลยา่ง  
 น าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาด

เครื่องเทศต ัง้อยู่ใกล้กบัสะพานกาลาตา ที่น่ีถือเป็นตลาดในร่ม
และเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สรา้งขึ้น
ต ั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของมสัยิดใหม่ 
ภายในตลาดยงัมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร , 
เครือ่งเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เครือ่งเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ, 
ผลไม้แห้ง และเครื่องประดบัต่างๆ อีกด้วย จากนั้นน าท่าน
ถา่ยรูปกบั หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหนิสไตล์
โรมนั แบบสถาปตัยกรรมโรมาเนสก์ ตวัตกึประกอบดว้ย 9 ช ัน้ 
มีรูปทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหน่ึงสญัลกัษณ์



เมอืงอสิตนับลู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพือ่ไวเ้ป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนัขา้ศกึจากทางทะเลปจัจบุนัช ัน้
บนเปิดให้นกัท่องเที่ยวขึ้นชมทศันียภาพของเมือง หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตุรสัทกัซิมสแควร์ 
(Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกไดว้า่เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอสิตนับูล มีรา้นคา้มากมาย ต ัง้แต่
ของทีร่ะลกึ, รา้นอาหารพื้นเมือง และยงัมี    แทรมป์โบราณ (Tram) เรียกไดว้า่ทีแ่หง่น้ีเป็นจุดนดัพบ
ยอดนิยมของชาวเมอืงอสิตนับลู 

ค ่า อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั FULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 

Day3 อสิตนิเย พาร์ค มอลล์ – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – แกรนด์บาซาร์ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้อสิตินเย พาร์ค มอลล์ (Istinye Park Mall) ใหท้า่นไดอ้สิระช้อปป้ิง
เลือกซื้อสินค้า ภายในมีสินค้าให้ซื้อหลาย   แบรนด์ อาทิ Adidas, Beymen, Boyner, Burberry, 
Calvin Klein, Cartier, Celine, Chanel, Christian Louboutin, Dior, Dolce & Gabbana, 
Emporio Armani, Fendi, Gap, Gucci, Hermes, Lacoste, Longchamp, Louis Vuitton, 
Mac, Miu Miu, Pandora, Penti, Prada, Rolex, Swarovski, Swatch, Victoria Secret 
(Beauty & Accessory) and Under Armour และอกีมากมายกวา่ 291 รา้น LUXURY BRANDS 
เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบั รา้นคาเฟต์และรา้นอาหารหลากหลายรา้นใหเ้ลือกบรกิาร อสิตนิ
เย พาร์ค มอลล์ สรา้งเสร็จเมื่อเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 2007 พื้นที่ก่อสรา้ง 270 ,000 ตารางเมตร มี
อาคารโดมแกว้ขนาดใหญ ่3 ช ัน้ และดา้นขา้งเป็นอาคารรา้นคา้สนิคา้แบรนด์เนมแบบเปิดโล่ง ยงัไดร้บั
รางวลัจาก ICSC (International Council of Shopping Center) เป็นศูนย์การคา้ทีด่ีทีสุ่ดในยุโรป
ในปี ค.ศ. 2009 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  
น าทา่นถา่ยภาพดา้นหน้า พระราชวงัโดลมาบาห์เช 
(Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านดบัดุล 
เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จ
สิน้ในปี ค.ศ. 1856 สรา้งด้วยหนิออ่นท ัง้หลงั ด้วย
ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั
อาคารยาวถึง 600 เมตร ต ัง้อยู่ริมชายฝั่ งทะเลมาร์
มาราบริเวณช่องแคบบอสฟอรสับนฝั่ งทวีปยุโรป 
บรเิวณรอบนอกประดบัประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล 
หอนาฬิกา น ้าพุ อุทยานดอกไม ้สระน ้า รูปปั้น รูป
สลกัต่างๆ วางประดบัไว้อย่างลงตวัน่าชื่นชมใน
รสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิ่ง น า
ท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอส



ฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมาร์มารา 
(Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้ง เริม่ต ัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 
กิโลเมตร ช่องแคบน้ีถือว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซึ่งนอกจาก
ความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอกีดว้ย 
ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทศันีย์ภาพอนัสวยงามของริมฝั่ งช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีท ัง้ท ัง้ระหว่าง
ลอ่งเรือ จากนัน้น าทา่นสู ่แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แกท่ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเมอืง
อสิตนับูล สรา้งขึ้นเมือ่ ค.ศ. 1456 ภายในมีรา้น จิวเวอรี ่เครื่องประดบั งานแฮนด์เมด ขนม ของฝาก 
ของตกแตง่ตา่งๆ เสือ้ผา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั FULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 

Day4 เมืองคูซาดาซ ึ– โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมุดเซล
ซุส   

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง) เมืองทา่เลียบชายฝั่ง
ทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนทา่เรือขนสง่สนิคา้ เป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียงเรื่องการผลติ
เครือ่งหนงัคณุภาพสงูสง่ออกท ั่วโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกีเป็นประเทศทีม่ีฐานการ
ผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัต้นๆ ของโลก ท ัง้ยงัผลิตเสื้อหนงัใหก้บัแบรนด์ดงัในอติาลี อาทิ 
Versace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อสิระใหท้า่นเลือกชมผลติภณัฑ์จากเครือ่งหนงั และ สนิคา้
พื้นเมอืงตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเข้าชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดีเมือง
หน่ึง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปกัหลกัสรา้งเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นใน
ศตวรรษที ่6 กอ่นครสิต์กาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัรย์ิอเล็กซานเดอร์ม
หาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั 
น าทา่นเดนิบนถนนหนิผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีที่
แลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปจัจุบนั 
เข้าชม ห้องอาบน ้าโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลือรอ่งรอยรของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ให้
เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความ
สวยงามเป็นเลศิ สรา้งโดยตเิบรอิสุ จูลอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จูลอิสุ เซลซุส ในปี 657 – 
660 และไดฝ้งัโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 



ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั RAMADA RESORT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

Day5 รา้นเตอร์กชิ ดีไลท์ – หมูบ่า้นซรินิเซ – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพ
ลสิ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเตอร์กชิ ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึน้ชือ่ของประเทศตุรกี 
ซึ่งคนทอ้งถิ่นเรียกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าทีป่ระกอบขึ้นจากแป้งและน ้าตาล 
มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนทั ถ ั่วพสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเขา้ไปดว้ย โดยสว่นมากหน้าตาจะมสีชีมพู
เขม้ แตก็่ดูจางลงไปทนัทเีมือ่เสร์ิฟกบัน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหน่ึงแป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกดว้ย
ความกรอบและมนัของถ ั่วคณุภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูก่บัชารอ้น หรือ ชากลิน่แอปเปิล 
 
 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซรินิเซ (Sirince Village) สิง่หน่ึงที่
ท าให้หมู่บ้านซิรินเซโดดเด่นท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยวก็คือ
ไวน์ เน่ืองจากที่น่ีคือหมู่บ้านกรีกจริงๆ จึงมีวฒันธรรมไวน์ 
รวมไปถงึไวน์ผลไมอ้ืน่ อาท ิแอปเปิล สตรอว์เบอร์รี กลว้ย พีช 
เมลอ่น ไวน์ผลไมข้องซรินิเซขึน้ชือ่มาก สามารถชมิไวน์และช้
อปป้ิงในห้องใต้ดินในใจกลางหมู่บ้านซิรินเซ ตลาดนดัของ
หมู่บ้านมีจ าหน่ายสบู่โฮมเมด งานฝีมือ ผลิตภณัฑ์น ้ามนั
มะกอกทุกชนิด บ้านไวน์ และบ้านกรีกโบราณ นอกจากน้ี 
ทิวทศัน์ของหมู่บ้านจากหอคอย โฮดรี เมย์เดน (Hodri 
Meydan) ทางเหนือของหมูบ่า้นซรินิเซก็สวยงามเชน่กนั  

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทา่นเดนิทางสู ่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองทีม่ีน ้าพุเกลือแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่น
ซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แกส่มยักรีกกอ่นไหลลงสูห่น้าผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปตัยกรรมสขีาวขึน้ 
น าทา่นเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแรร่อ้นน้ีไดก้่อใหเ้กดิ
ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิ
สีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกนัน้ียงัเป็น เมือง
โบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลือแรร่อ้น 
ซึง่เชือ่กนัวา่มสีรรพคณุในการรกัษาโรคเมือ่เวลาผา่นไปภยัธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงน้ีเกดิการพงัทลายลง 



เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ท ั่วไปบางสว่นยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร อาท ิโรงละคร 
แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ ได้รบัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั COLOSSAE THERMAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 หมายเหตุ : ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแชน่ ้ารอ้นภายในโรงแรมทีพ่กั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Day6 เมืองคอนยา – ทีพ่กัคาราวานเซราย – เมืองคปัปาโดเกีย – ชมการแสดง Belly Dance 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั๋วโมง 40 นาที) ซึง่เคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณาจกัรเซลจุก เป็นชื่อของอาณาจกัรเกา่แก ่ซึง่เคยมีอ านาจรุง่เรืองสุดขีดในดนิแดนอนาโต
เลียของตุรกีโบราณ เมือ่ราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กนิเน้ือทีก่วา่ 3,900,000 ตารางกโิลเมตร ระหวา่ง
ทางน าทา่นแวะถา่ยภาพ ทีพ่กัคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานทีพ่กัแรกของกองคาราวาน
ในสมยัโบราณตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตร์ิกสมยัออตโตมนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด ากบั

ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขาย
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล
กระจายไปท ั่วบรเิวณทบัถมเป็นแผน่ดนิช ัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะ
กรอ่นกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็ม
ไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวยคว ่าปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย 
จนชนพื้นเมืองเรียกขานกนัวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโดเกีย 
เป็นชื่อเกา่แก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผา่รุน่แรกๆ ที่อาศยัอยูใ่นดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธุ์ดี” 
และในปจัจุบนัน้ีก็ยงัเลี้ยงมา้กนัอยูบ่รเิวณน้ี อีกท ัง้ ยงัมีเมืองใต้ดนิทีซ่่อนอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเกียแหง่น้ี 



ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช ัน้ 
ประมาณ90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ยเฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกียมเีมอืงใตด้นิ
มากถึง 15 แห่ง และถ้ารวมท ัง้เมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขุดเชื่อมกนั
ระหวา่งแตล่ะเมืองอีกดว้ย ซึง่ภายในเมืองใตด้นิมีครบทุกอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั 
หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง ดว้ยความอศัจรรย์ใตพ้ืน้ดนิ
แห่งน้ี เมืองคปัปาโดเกีย จึงได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเกียเป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าทา่นชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชว์เตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่งหน่ึง

ของชาวตุรกี ซึง่มีมาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอียปิต์และเมดเิตอร์เรเนียน นกัประวตัศิาสตร์
เชื่อกนัว่าชนเผ่ายปิซีเรร่่อนคือคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไวใ้หม้ีมาจนถึงปจัจุบนั การ
โชว์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไดม้มีาอยา่งแพรห่ลายและมีการพฒันาซึง่เป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมา
เป็นระบ าหน้าทอ้งของประเทศตุรกีในปจัจุบนั 

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

ในการเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตล์ถ า้ในเมอืงน้ีไมม่ลีฟิต์ใหบ้รกิาร 

  

Day7 ชมบอลลูนหลากสี – จุดชมววิพาโนรามาเมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดนิ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขา
นกพริาบ – หุบเขาอซุซิาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครือ่งประดบั – สนามบนิ
ไกรเซรี – สนามบนิอสิตนับูล 

 
เช้า 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 
เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุย
ไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ช ั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 



150 เหรียญดอลลาร์สหรฐั(USD) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรม
ทวัร์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันั้นขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของทา่น 

3. รถมสัแตงโบราณ (Mustang Classic Car) ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโด
เกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถ
ทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดนิในบรเิวณทีร่ถเล็ก
สามารถเดนิทางไปได ้ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ั่วโมง จ ากดัโดยสารไมเ่กนิ 3 ทา่น/คนั คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใน
การนั่งรถมสัแตงโบราณอยูท่ี ่ทา่นละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึน้อยูก่บัฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น  
ค าแนะน า 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็กเกจทวัร์เสรมิอยา่งใด อยา่งหน่ึง 
- ทา่นทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหน้าอยา่งน้อยครึง่กอ่นออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัร์

ทราบต ัง้แตก่อ่นวนัเดนิทาง (ต ัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมน้ี ไมอ่นุญาตใหผู้้ทีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง, ต ัง้ครรภ์ หรือ เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าร่วมโดย

เด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
- ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษ ทา่นจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเกียใน
ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นทีต่ ัง้ถิ่นฐานของผู้คนมาต ัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ี่
ชาวครสิเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิต์ 

 
ศาสนาจะเป็นของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยู่ในบริเวณน้ี เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และการผลิตเครื่องเซรามิก ล ้าค่าที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปท ั่วโลก 
จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามาเกอเรเม (Panorama Viewpoints of Goreme) เป็นหน่ึงใน
สถานทีถ่า่ยรูปยอดนิยมมากทีส่ดุในโลก ดว้ยภมูปิระเทศทีแ่ปลกตา หบุเขาทีส่วยงาม และโครงสรา้งดนิที่
ท าใหรู้ส้กึเหมือนได้มาดวงจนัทร์ ท ัง้น้ียงัเป็นจุดชมวิวทีส่ามารถชมพระอาทติย์ขึ้นและพระอาทติย์ตก
พรอ้มกบัทศันียภาพของภมูปิระเทศแปลกตาทีส่วยงามอกีดว้ย 

 น าท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นบัถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาว
โรมนั ที่ต้องการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน ้า 
หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุ
คนได้มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา เพราะอยู่ลึกและ
ทางเดนิบางช่วงอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ควรใช้ความระมดัระวงัในการรบัลงไปชมเมือง
ใตด้นิแหง่น้ี  

 
 
 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ เคบบัตน้ต าหรบั 
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็นหิน
ทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามหวั  รูปร่างแปลกตา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ 
(Pigeon Valley) เป็นหน้าผาทีช่าวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู่ 
เน่ืองจากสมยักอ่นชาวเมอืงใชน้กพริาบมหีน้าทีเ่ป็นผูส้ง่สารส าคญัในแถบละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัว์เลีย้ง
อกีดว้ย 

 น าทา่นเดินทางสู ่หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)ใหท้า่นได้ถา่ยภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขาคล้ายจอม
ปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาแหง่น้ีมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษย์ไป
เกือบท ั่วท ัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อชุซิาร์ คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตี
อชุซิาร์ มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 
น าท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธี
การผลติสนิคา้พื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ น าทา่น
เดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry 
Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวิธีการผลติสนิคา้พื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดง่ดงัไป
ท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไกเซรี ประเทศตุรกี 
22.55 น าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที่ 

TK2019  
 

Day9 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

00.30 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรกี เพือ่รอตอ่เครือ่ง 
01.55 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่

TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.00 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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