
รหัสโปรแกรม : 25613(กรุณาแจ้งรหัส(

โปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบินอสิตนับูล – เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขา
ฮิดอร์ลิค – พิพิธภณัฑ์ซาฟรานโบลู – ตลาดย่านเมืองเก่า – 
เมอืงองัการา 

   
TURIST HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 

สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเตร์ิก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคปั
ปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน – พิพิธภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาแดง
หรือหุบเขากุหลาบ – ชมการแสดงระบ าหน้าท้อง Belly 
Dance 

   

KALSEDON 
BOUTIQUE 

CAVE  
หรือเทยีบเทา่  

4 
โรงงานทอพรม – หบุเขาอซุซิาร์ – โรงงานเซรามกิ – โรงงาน
เครือ่งประดบั – หุบเขานกพริาบ – หุบเขาพาซาแบค – เมือง
คอนยา – ทีพ่กัคาราวานเซราย 

   

DUNDAR 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่  

5 
เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพ
ลสิ – เมอืงคซูาดาซ ึ    

COMFORT 
ADA CLASS 

HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

    



 

 

 

 

 

 
 

BKK       IST IST       BKK 

  
TK065 22.55 05.45 TK068 01.45 15.00 

      

 

วนัเดนิทาง ตารางเวลาเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์
ไมร่วม 
ต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

09 – 17 มกราคม 
2566 

TK065 BKK-IST 
22.55-05.45 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.00 

39,990 19,990 11,000 

22 – 30 มกราคม 
2566 

TK065 BKK-IST 
22.55-05.45 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.00 

39,990 19,990 11,000 

01 – 09 กุมภาพนัธ์ 
2566 

TK065 BKK-IST 
22.55-05.45 

TK064 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

39,990 19,990 11,000 

02 – 10 กุมภาพนัธ์ 
2566 

TK065 BKK-IST 
22.55-05.45 

TK064 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

39,990 19,990 11,000 

04 – 12 กุมภาพนัธ์ 
2566 

TK065 BKK-IST 
22.55-05.45 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.00 

39,990 19,990 11,000 

6 
โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน ้าโรมนั
โบราณ – หอสมุดเซลซุส – เตอร์กชิ ดีไลท์ – หมูบ่า้นซรินิเซ 
– เมอืงชานคัคาเล 

   

TROIA TUSAN 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่  

7 
อุทยานแหง่ชาติเมืองทรอย – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย – ม้า
ไมจ้ าลองเมืองทรอยรมิทะเล – เมืองอสิตนับูล – ลอ่งเรือช่อง
แคบบอสฟอรสั – หา้งอสิตนิเย พาร์ค มอล 

   

PULLMAN 
HOTEL 

หรือเทยีบเทา่  

8 
สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลา
ตา – กาลาตาพอร์ต        – จตัุรสัทกัษิม – สนามบนิอสิตนับลู     

9 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

โปรแกรมเดนิทาง 9 วนั 6 คนื : โดยสายการบนิ 

TURKISH AIRLINES (TK) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 

 



05 – 13 กุมภาพนัธ์ 
2566 

TK065 BKK-IST 
22.55-05.45 

TK064 IST-BKK 
20.55-10.10+1 

39,990 19,990 11,000 

18 – 26 กุมภาพนัธ์ 
2566 

TK065 BKK-IST 
22.55-05.45 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.00 

39,990 19,990 11,000 

04 – 12 มีนาคม 
2566 

TK069 BKK-IST 
23.30-06.30 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.00 

40,990 20,990 11,000 

27 มี.ค. – 04 เม.ย. 
2566 

TK069 BKK-IST 
23.00-05.15 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.25 

39,990 19,990 11,000 

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

*อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 80 
USD/ทา่น* 

**เน่ืองจากต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วกรุป๊ (หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ั่ง รีฟนัด์ และ
เลือ่นการเดนิทาง** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2565  
 
 
 
 
 
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 
และช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศช าระเพิม่ 1,000 บาททกุกรณี 
4. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

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

7. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

 
 
 
 
 



 

 
Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 

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

22.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบนิที่ 
TK065 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช ั่วโมง 50 นาที 

 
 
 

Day2 สนามบนิอสิตนับูล – เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮดิอร์ลิค – พิพิธภณัฑ์ซาฟรานโบลู – 
ตลาดยา่นเมืองเกา่ – เมืององัการา 

 
05.45 เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี หลงัจากนั้นน าทา่นผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบั

สมัภาระ (เวลาทอ้งถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช ั่วโมง) พรอ้มออกเดินทางทอ่งเทีย่ว เมืองซาฟรานโบลู 
(Safranbolu) เป็นหมู่บ้านที่มีลกัษณะบ้านเรือนในแบบออตโตมนัโดยแท้ ได้รบัการแต่งต ัง้ให้เป็น
มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ทีแ่สดงถงึมรดกทางประวตัศิาสตร์และทางวฒันธรรม
ผ่านทางโครงสรา้งทางสถาปตัยกรรมมากกว่าหน่ึงพนัโครงสรา้งที่แสดงถึงตวัตนของสถาปตัยกรรม
ด ัง้เดมิของตุรกี ท ัง้อาคารบา้นเรือน สเุหรา่ โรงพยาบาล หอนาฬกิา รวมไปถงึป้อมต ารวจทีข่ึน้ชือ่วา่สวย
ติดอนัดบัต้นๆ ของโลก ท ั้งน้ียงัเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ มากมาย อาทิ จกัรวรรดิโรมนั 
อาณาจกัรไบแซนไทน์ อาณาจกัรเซลจุก และอาณาจกัรออตโตมนั ท ั้งน้ียงัเป็นเส้นทางการค้าขาย
เสน้ทางสายไหมระหวา่งเมืองอสิตนับูลอีกดว้ย เมืองซาฟรานโบลูเป็นถิน่ก าเนิดของหญา้ฝร ั่น หลกัๆ จะ
สะกดัสีของหญา้ฝร ั่นเพือ่ใช้เป็นสีใสท่ ัง้ขนมและอาหารของตุรกี  ดว้ยความหอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
นอกจากไวเ้ป็นสผีสมอาหารแลว้ยงัสามารถใชใ้นการยอ้มผา้เพือ่ท าพรมอกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค (Hidirlik Hill) ให้ท่านอิสระถ่ายภาพบรรยากาศเมืองซาฟ
รานโบลูท ัง้เมืองแบบพาโนรามา บริเวณใกล้ๆ มีรา้นชาไวบ้รกิาร ใหท้า่นอสิระเลือกซื้อเครือ่งดืม่ หรือ
เก็บภาพประทบัใจในสวนชมววิตามอธัยาศยั น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑ์ซาฟรานโบลู (Kaymakam Evi 
Museum House) ด้านในเป็นการจ าลองกิจวตัรของชาวบ้านที่แยกชายหญงิใหผู้้ชายนั่งรออาหารที่
ผูห้ญงิตอ้งเป็นผูท้ าอาหาร งานบา้นงานเรือน สะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นิยมทีผู่ช้ายเป็นใหญ ่อกีท ัง้ยงัแสดงถงึ
บา้นแบบด ัง้เดิมเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างทีส่มบูรณ์แบบของสถาปตัยกรรมพลเรือนแบบเก่า ซึ่งสะทอ้นชีวติ
ทางสงัคมของตุรกีในศตวรรษที ่18 และ 19 ขนาดและการวางแผนของบา้นไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก
จากขนาดใหญข่องครอบครวั กลา่วอีกนยัหน่ึงคือ สมาชิกท ัง้หมดของครอบครวัใหญท่ีอ่าศยัอยูด่ว้ยกนั



ในบา้นหลงัเดียว สถาปตัยกรรมทีน่่าประทบัใจของหลงัคาท าใหพ้วกเขาถูกเรียกวา่บา้นทีม่ีหา้สว่นหน้า 
บา้นเป็นสองหรือสามชัน้ประกอบด้วยหอ้ง 6 ถึง 9 แต่ละหอ้งมีรายละเอียดท ัง้หมดและมีพื้นทีห่น้าตา่ง
กวา้งขวางใหแ้สงสวา่งเพียงพอ งานไมท้ีล่ะเอยีดออ่นและการแกะสลกัตกแตง่ผนงัและเพดาน ราวบนัได 
ลูกบิดในร่ม ฯลฯ ท ั้งหมดมารวมกนัเพื่อสร้างความสามคัคีที่ไม่มีใครเทียบของสุนทรียศาสตร์ทาง
สถาปตัยกรรมและศลิปะตุรกี จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดยา่นเมืองเกา่ (Old Square) เป็นตรอก
ซอยในเมืองซาฟรานโบลู มีท ัง้เสื้อผา้ เครือ่งประดบั อาหารและขนมใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อเพือ่เป็นของฝาก 
หรือจะเลือกมมุถา่ยภาพกบัความสวยงามของบา้นเรือนด ัง้เดมิแบบออตโตมนัเพือ่อพัโหลดโซเชียลมีเดีย
ตามอธัยาศยั 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืององัการา (Angara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 40 นาท)ี เมอืงหลวงและ
เมืองทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในประเทศตุรกีรองจากอสิตนับูล เมืององัการาเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง สว่น
ราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั TURIST HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 

Day3 สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเตร์ิก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองใต้ดนิ – พพิธิภณัฑ์
เกอเรเม – หุบเขาแดงหรือหุบเขากุหลาบ – ชมการแสดงระบ าหน้าทอ้ง Belly Dance 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นถา่ยภาพดา้นนอก สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเตร์ิก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถาน
และสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งเป็นผู้น าในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลงั
สงครามโลกคร ัง้ที ่1 ผู้ก่อต ัง้สาธารณรฐัตุรกีและประธานาธบิดีคนแรก และมุสทาฟา อสิเมท อีเนอนือ 
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 
1944 – 1953 มีความส าคญักบัประเทศตุรกีเป็นอยา่งมาก โดยมีการบนัทกึลงธนบตัรลีรา่ตุรกี ถูกพมิพ์
ขึน้ระหวา่งปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสานแหง่น้ีบนธนบตัรลีรา่ดว้ย จากนัน้
น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของตุรกี 
ซึ่งเป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีม่ีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลือในหน้ารอ้น น ้า
ทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลือเพียงแตก่องเกลือทีต่กผลกึเป็นแผน่หนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพื้น
สขีาวสดุสายตา และทีท่ะเลสาบเกลือแหง่น้ียงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าหนงั Star War อกีดว้ย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบรเิวณทีอ่ยูร่ะหวา่ง ทะเลด ากบัภูเขาเทารุส มี
ความส าคญัมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขายแลกเปลีย่น
วฒันธรรม ทีท่อดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถงึประเทศจีน เป็นพื้นทีพ่เิศษทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขา
ไฟเมือ่ประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากลาวาทีพ่่นออกมา และเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปท ั่ว
บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินช ั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกิน
แผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิ
รูปแท่งกรวยคว ่าปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชน



พื้นเมืองเรียกขานกนัวา่ “ดินแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโดเกีย เป็น
ชื่อเกา่แกภ่าษาฮติไตต์ (ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พนัธุ์ดี” และ
ในปจัจุบนัน้ีก็ยงัเลี้ยงมา้กนัอยู่บรเิวณน้ี อีกท ัง้ ยงัมีเมืองใต้ดินทีซ่่อนอยู่ใตเ้มืองคปัปาโดเกียแหง่น้ี ถือ
เป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น 
หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง 
ด้วยความอศัจรรย์ใต้พ้ืนดินแห่งน้ี เมืองคปัปาโดเกีย จึงได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นอาณาบรเิวณของเมอืงคปัปาโดเกียใน
ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาต ัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ี่
ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิต์ศาสนาจะเป็น
ของจกัรวรรด ิทีจ่ะเหน็ไดจ้ากครสิต์ศาสนถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณน้ี เป็นเมอืงทีม่ชืีอ่เสยีง
ในดา้นการทอพรมและการ 

 
ผลิตเครื่องเซรามิก ล ้าค่าที่มี ชื่อเสียงโด่งด ังไปท ั่ วโลก  จากนั้นน าท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน 
(Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นบัถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาวโรมนั ที่ต้องการท าลายรา้ง
พวกนบัถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน ้า  ห้องครวั ห้องหมกัไวน์ ห้อง
ประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน 
และระบบระบายอากาศทีด่ี แต่อากาศคอ่นข้างบางเบา เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจคอ่นข้าง
แคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมดัระวงัในการรบัลงไปชมเมืองใตด้นิแหง่น้ี น าทา่นถา่ยภาพ
ด้านหน้า พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นความคิดของชาว
ครสิต์ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการ
รุกรานของชนเผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต์ น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาแดงหรือหบุเขากุหลาบ 
(Red & Rose Valley) เป็นหุบเขาทีม่ีชื่อเสียงและจุดไฮไลท์ของคปัปาโดเกีย ทีม่ีลกัษณะหุบเขาสีอฐิ 
สแีดงแกมชมพูอนัเป็นเอกลกัษณ์และสวยงาม มกันิยมมาชมพระอาทติย์ขึน้และตกกนัทีน่ี่  

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าทา่นชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) พรอ้มเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ไมจ่ ากดั เป็น

การโชว์เตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่งหน่ึงของชาวตุรกี ซึง่มีมาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดิ
เตอร์เรเนียน นกัประวตัศิาสตร์เชือ่กนัวา่ชนเผา่ยปิซีเรร่อ่นคอืคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งน้ี
ไวใ้หม้ีมาจนถงึปจัจุบนั การโชว์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไดม้ีมาอยา่งแพรห่ลายและมีการพฒันาซึง่เป็นศลิปะที่
โดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งของประเทศตุรกีในปจัจุบนั 

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

ในการเดนิทางของทา่น เน่ืองจากโดยสว่นใหญโ่รงแรมสไตล์ถ า้ในเมอืงน้ีไมม่ลีฟิท์ใหบ้รกิาร 
 



Day4 โรงงานทอพรม – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานเซรามกิ – โรงงานเครื่องประดบั – หุบเขานกพิราบ – 
หุบเขาพาซาแบค – เมืองคอนยา – ทีพ่กัคาราวานเซราย 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบัการขึน้บอลลูนเป็นไฮไลท์ของเมืองคปัปาโดเกียและจุดหมายของนกัทอ่งเทีย่วท ั่วทุกมุมโลก ให้
ทา่นไดอ้สิระหากทา่นใดสนใจขึน้บอลลูน และกิจกรรมอืน่ๆ รายละเอียดดงัน้ี กิจกรรมเสรมิพเิศษน้ีไม่
รวมอยูใ่นราคาทวัร์ (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
ในการขึ้นบอลลูน ทา่นละ ประมาณ 280 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอุบตัิเหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน 
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 ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรม
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 าท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธี
การผลติสนิคา้พื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อสนิคา้  น าทา่น
เดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley) ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวก
ขนาดใหญ ่ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หุบเขาแหง่น้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบ
ท ั่วท ัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อุชิซาร์ คือ บริเวณทีสู่งทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุชิ
ซาร์ มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ เคบบัตน้ต ารบั 
น าทา่นเดนิทางเขา้เยีย่มชม โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) และโรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry 
Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิีการผลติสนิคา้พื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดง่ดงัไป
ท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้ น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขานกพริาบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผา
ทีช่าวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู ่เน่ืองจากสมยักอ่นชาวเมืองใช้
นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารส าคญัในแถบละแวกนั้น และยงัเป็นสตัว์เลี้ยงอีกด้วย  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็นหินทรงสูง
ใหญท่ีม่รีูปรา่งคลา้ยเห็ดสามหวั รูปรา่งแปลกตา  
 
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคอนยา (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั๋วโมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก เป็นชื่อของอาณาจกัรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอ านาจรุ่งเรืองสุดขีดในดินแดนอนาโตเลียของ
ตุรกีโบราณ เมือ่ราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กนิเน้ือทีก่วา่ 3,900,000 ตารางกโิลเมตร ระหวา่งทางน า
ทา่นแวะถา่ยภาพ ทีพ่กัคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานทีพ่กัแรกของกองคาราวานในสมยั
โบราณตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตร์ิกสมยัออตโตมนั 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั DUNDAR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 

 

Day5 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – เมืองคูซาดาซึ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองทีม่ีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
ผา่นซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แกส่มยักรีกกอ่นไหลลงสูห่น้าผา จนเกดิผลกึกึง่สถาปตัยกรรมสขีาวขึน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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 ั่วไปบางสว่นยงัพอมองออกวา่ เดิมเคยเป็นอะไร อาท ิโรงละคร 
แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ ได้รบัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988  น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ 
(Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั่ งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเป็นเหมือนทา่เรือขนสง่สนิคา้ 
เป็นเมอืงทีม่ชืีอ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนงัคณุภาพสงูสง่ออกท ั่วโลก 

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

ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Day6 โรงงานผลิตเครื่องหนงั – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส – เตอร์กชิ 
ดีไลท์ – หมูบ่า้นซรินิเซ – เมือง  ชานคัคาเล 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกีเป็นประเทศทีม่ีฐานการ
ผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัต้นๆ ของโลก ท ัง้ยงัผลิตเสื้อหนงัใหก้บัแบรนด์ดงัในอติาลี อาทิ 
Versace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อสิระใหท้า่นเลือกชมผลติภณัฑ์จากเครือ่งหนงั และ สนิคา้
พื้นเมอืงตามอธัยาศยั  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีกโบราณทีต่ ัง้อยูท่างฝั่งตะวนัตกของอานาโต
เลียในจงัหวดัอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปจัจุบนั เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหน่ึง 
เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่อพยพเขา้มาปกัหลกัสรา้งเมอืงซึง่รุง่เรืองขึน้ในศตวรรษ
ที ่6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัรย์ิอเล็กซานเดอร์มหาราช 
ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่น
เดินบนถนนหินผา่นใจกลางเมืองเก่าทีส่องข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ 
ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยงัคงใช้งานไดจ้นถงึปจัจุบนั เขา้
ชม หอ้งอาบน ้าโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลือรอ่งรอยรของหอ้งน ้า หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็น
อยูจ่นถงึทุกวนัน้ี น าทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงาม
เป็นเลิศ สรา้งโดยตเิบรอิุส จูลิอุส อาควิลา อุทศิใหก้บับดิา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657  – 660 



และไดฝ้งัโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแหง่น้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2015 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของ

ประเทศตุรกี ซึง่คนทอ้งถิน่เรียกกนัวา่โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเตา๋ทีป่ระกอบขึน้จากแป้ง
และน ้าตาล มกัจะมีอลัมอนด์ วอลนทั ถ ั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมาก
หน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทนัทีเมือ่เสร์ิฟกบัน ้าตาลไอซิ่งทีค่ลุกเคล้าประหน่ึงแป้งฝุ่ น มีรส
หวาน สอดแทรกดว้ยความกรอบและมนัของถ ั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูก่บัชารอ้น หรือ ชากลิน่
แอปเปิล 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซิรินเซ (Sirince Village) 
หมู่บ้านแห่งสองวฒันธรรมระหว่างตุรกีและกรีซ 
หมู่บ้านแห่งหุบเขาอุดมไปด้วยความสมบูรณ์บนยอด
เขา สิ่งหน่ึงที่ท าให้หมู่บ้านซิรินเซโดดเด่นท่ามกลาง
สถานทีท่อ่งเทีย่วก็คือไวน์ เน่ืองจากทีน่ี่คือหมูบ่า้นชาว
กรีกจรงิๆ จงึมีวฒันธรรมไวน์ รวมไปถงึไวน์ผลไมอ้ืน่ 
อาทิ แอปเปิล สตรอว์เบอร์รี กล้วย พีช เมล่อน ไวน์
ผลไมข้องซิรนิเซขึน้ชื่อมาก สามารถชิมไวน์และช้อป
ป้ิงในห้องใต้ดินในใจกลางหมู่บ้านซิรินเซ ตลาดนดั

ของหมู่บ้านมีจ าหน่ายสบู่โฮมเมด งานฝีมือ ผลิตภณัฑ์น ้ามนัมะกอกทุกชนิด บ้านไวน์ และบ้านกรีก
โบราณ นอกจากน้ี ทิวทศัน์ของหมู่บา้นจากหอคอย โฮดรี เมย์เดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของ
หมูบ่า้นซรินิเซก็สวยงามเชน่กนั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองที่มีความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 
กิโลเมตร สว่นทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากต ัง้อยูบ่นจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 
ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึง่ต ัง้อยูร่มิทะเล
มาร์มาราตดักบัทะเลอเีจียน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั TROIA TUSAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day7 อุทยานแหง่ชาตเิมืองทรอย – ม้าไมจ้ าลองเมืองทรอย – ม้าไมจ้ าลองเมืองทรอยรมิทะเล – เมืองอสิ
ตนับูล – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – หา้งอสิตนิเย พาร์ค มอล 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชมและถา่ยภาพ มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอยรมิทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นมา้

ไมท้ีม่ีชื่อเสียงโดง่ดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลวิูดเรือ่ง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด 
พติต์ แสดงชือ่ดงัระดบัโลกเป็นนกัแสดงน า ทางทมีงานไดจ้ าลองมา้ไมข้นาด
ใหญ่สีด า เพื่อใช้ด าเนินเรื่องและเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัของเรื่องทรอย 
หลงัจากนั้นทางทีมงานจงึมอบมา้ไมจ้ าลองตวัน้ีใหก้บัทางการตุรกี เพื่อเป็น
เกียรติและสรา้งชื่อเสียงใหก้บัเมืองชานคัคาเลอีกดว้ย หลงัจากนั้นน าทา่นสู ่
อุทยานแหง่ชาตทิรอย (Troy National Park) เป็นโบราณสถานทีม่ชืีอ่เสยีง
ที่สุดแห่งหน่ึงชองโลกที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ภายใน
อุทยานน าท่านชม ม้าไม้โทรจนัหรือม้าไม้จ าลองเมืองทรอย (Trojan 
Horse) เป็นมา้ไมท้ีส่รา้งจ าลองจากบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ ทีช่าวกรีกใช้
อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิด
ประตูเมืองทรอย ใหท้หารเข้ามาตีตวัเมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล้มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนั
ชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนกัรบโบราณ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล ( Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส าคญัที่สุดของประเทศตุรกี 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
การขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ค. 1986 น าทา่น 
ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบทีเ่ชื่อมทะเล
ด า (The Black Sea) กบัทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร
ความกวา้ง เริม่ต ัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตรช่องแคบน้ีถือวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีป
ยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
ส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะลอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันีย์ภาพอนัสวยงาม
ของริมฝั่ งช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์ยุโรปของบรรดา
เศรษฐีแหง่ประเทศตุรกีท ัง้ท ัง้ระหวา่งลอ่งเรือ ระหวา่งลอ่งเรือน าทา่นผา่นชม 

  
พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลตา่นดบัดุล เมซดิ (Abdul Macit) ใน
ปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนท ั้งหลงั ด้วยศิลปะแบบตะวนัออก
ผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ต ัง้อยูร่มิชายฝั่งทะเลมาร์มาราบรเิวณช่องแคบบอส



ฟอรสับนฝั่ งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดบัประดาด้วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา น ้าพุ อุทยาน
ดอกไม ้สระน ้า รูปปั้น รูปสลกัตา่งๆ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้อสิตนิเย พาร์ค มอลล์ (Istinye Park Mall) ใหท้า่นไดอ้สิระช้
อปป้ิงเลือกซ้ือสนิคา้ ภายในมสีนิคา้ใหซ้ื้อหลายแบรนด์ อาท ิ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 เครื่องประดบั รา้นคาเฟต์และรา้นอาหารหลากหลายรา้นใหเ้ลือกบรกิาร อสิตนิ
เย พาร์ค มอลล์ สรา้งเสร็จเมื่อเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 2007 พื้นที่ก่อสรา้ง 270,000 ตารางเมตร มี
อาคารโดมแกว้ขนาดใหญ ่3 ช ัน้ และดา้นขา้งเป็นอาคารรา้นคา้สนิคา้แบรนด์เนมแบบเปิดโลง่ ยงัไดร้บั
รางวลัจาก ICSC (International Council of Shopping Center) เป็นศูนย์การคา้ทีด่ีทีสุ่ดในยุโรป
ในปี ค.ศ. 2009 

ค ่า อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั PULLMAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 

Day8 สุเหร่าสีน ้าเงนิ – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – จตัุรสัทกัษิม – 
สนามบนิอสิตนับูล 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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 เช่น 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
สนามแข่งมา้ และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) หมายถึงการแข่งขนัมา้ใจกลางเมืองมอส
โคว์ (Central Moscow Hippodrome) สรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปจัจุบนัเหลือเพียง 
เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) บรูณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้
ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่วา่ 



 
สรา้งกอ่นครสิตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาต ัง้
ที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสาโอเบลิสก์ 
(Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี จากนั้นน าท่านถ่ายภาพ
ด้านหน้า วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบ
โม เสาในโบสถ์เป็นหนิกอ้น ภายในตดิกระจกสี เมือ่เตร์ิกเขา้ครอบครองเมือง ไดเ้ปลีย่นโบสถ์น้ีใหเ้ป็น
สุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก 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 ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ ปลาแมคเคอเรลยา่ง 
 น าทา่นถา่ยภาพดา้นหน้า หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหนิสไตล์โรมนั แบบสถาปตัยกรรม

โรมาเนสก์ ตวัตึกประกอบดว้ย 9 ช ัน้ มีรูปทรงกระบอก และมีหลงัคาเป็นทรงกรวย อีกหน่ึงสญัลกัษณ์
เมอืงอสิตนับลู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพือ่ไวเ้ป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนัขา้ศกึจากทางทะเลปจัจบุนัช ัน้
บนเปิดให้นกัท่องเที่ยวขึ้นชมทศันียภาพของเมือง น าท่านเดินทางสู่ กาลาตาพอร์ต (Galataport) 
ศูนย์การคา้, ศูนย์กลางศิลปะและวฒันธรรมแหง่ใหมข่องเมืองอสิตนับูล ท ัง้น้ียงัเป็นเป็นทา่เรือส าราญ
ระดบัโลกและเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางการลอ่งเรือช ัน้น าในเสน้ทางเดนิเรือยโุรปอกีดว้ย ใหท้า่นได้
อสิระเลือกซื้อสนิคา้ต ัง้แต ่สนิคา้ D.I.Y สนิคา้ทอ้งถิน่ จนถงึรา้นคา้แบรนเนมตา่งๆ ท ัง้น้ียงัมีรา้นอาหาร 
รา้นเครือ่งดืม่ คาเฟ หรือใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศมุมถา่ยภาพโมเดลิตา่งๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้น า
ท่านสู่ จตุรสัทกัซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิส
ตนับูล มีรา้นคา้มากมาย ต ัง้แตข่องทีร่ะลกึ, รา้นอาหารพื้นเมือง และยงัมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียก
ไดว้า่ทีแ่หง่น้ีเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมอืงอสิตนับลู 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรกี 
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01.45 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK068  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  
พรอ้มความประทบัใจจากทมีงานเลทส์โกกรุป๊ 

 
 



 



 



 



 



 



 
 

 
 
 

                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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