
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26955 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบินอิสตนับูล – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวงัโทพคาปึ – 
สุเหรา่สีน ้าเงนิ – ฮปิโปโดรม – เมืองชานคัคาเล    

IRIS HOTEL  
หรือเทียบเทา่  

3 
มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอยรมิทะเล – โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมือง
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ    

TRIPOLIS 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่  

4 
เมืองคอนยา – ที่พกัคาราวานเซราย – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – 
เมืองคปัปาโดเกีย    

MUSTAFA 
HOTEL  

หรือเทียบเทา่  

5 

เมืองเกอเรเม – เมืองใตด้นิ – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพริาบ – 
หุบเขาแหง่รกั – หุบเขาเกอเรเม – พพิธิภณัฑ์เครือ่งปั้นดนิเผาเอ
วานอส  –  โรงงานเซรามิก –  โรงงานทอพรม –  โรงงาน
เครือ่งประดบั 

   

MUSTAFA 
HOTEL  

หรือเทียบเทา่  

6 
เมืององัการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเตริ์ก – ทะเลสาบเกลือ 
– เมืองซาฟรานโบล ู    

KAHVECILER 
HOTEL  

หรือเทียบเทา่  

7 
ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตนับูล – สไปซ์บาซาร์ – รา้นขนม
หวาน – จตัุรสัทกัซมิสแควร์    

TRYP BY 
WYNDHAM 
AIRPORT 

HOTEL  
หรือเทียบเทา่  

8 ยา่นบาลตั – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – สนามบนิอสิตนับูล     

9 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

    



 
 

BKK       IST IST       BKK 

  
TK069 23.05   05.20+1 TK068 01.45 15.25 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
มีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 
ปี 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 
ปี 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

04 – 12 พฤษภาคม 
2566 

40,990 40,990 40,990 11,000 

17 - 25 พฤษภาคม 
2566 

35,990 35,990 35,990 11,000 

28 พ.ค. – 05 ม.ิย. 
66 

37,990 37,990 37,990 11,000 

30 พ.ค. – 07 ม.ิย. 
66 

37,990 37,990 37,990 11,000 

31 พ.ค. – 08 ม.ิย. 
66 

37,990 37,990 37,990 11,000 

01 – 09 มถิุนายน 
2566 

37,990 37,990 37,990 11,000 

03 – 11 มถิุนายน 
2566 

37,990 37,990 37,990 11,000 

16 – 24 มถิุนายน 
2566 

35,990 35,990 35,990 11,000 

23 ม.ิย. – 01 ก.ค. 
66 

35,990 35,990 35,990 11,000 

30 ม.ิย. – 08 ก.ค. 
66 

35,990 35,990 35,990 11,000 

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

*อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 3,000 
บาท/ทา่น* 

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

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่03 กุมภาพนัธ์ 2566  
 

โปรแกรมเดนิทาง 9 วนั 6 คนื : โดยสายการบนิ 

TURKISH AIRLINES (TK) 

      เทีย่วบนิที ่   เวลาออก             

เวลาถงึ 

     เทีย่วบนิที ่   เวลาออก            

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 

 



 
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 
และช าระส่วนที่เหลือ 21 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 

23.05 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เทีย่วบนิที่ 
TK065 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 
 
 



 
Day2 สนามบินอสิตนับูล – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวงัโทพคาปึ – สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดรม – 

เมืองชานคัคาเล 

 
05.20 เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี หลงัจากนั้นน าทา่นผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง รบั

สมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ั่วโมง) พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว จากนัน้น าทา่นเขา้ชม 
วหิารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหรา่ฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของ
โลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก สรา้งในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาใน
โบสถ์เป็นหนิกอ้น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตร์ิกเขา้ครอบครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถ์น้ีใหเ้ป็นสเุหรา่ในปี 
ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลง
ใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑ์ทีว่นัน้ีคงบรรยากาศของความเกา่ขลงัอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดม
ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนที่โล่งภายในใหญ่ที่สุด ก่อสร้างด้วยการใช้ผนงัเป็นตวัรบั
น ้าหนกัของอาคารลงสูพ่ื้นแทนการใช้เสาค า้ยนัท ั่วไป นบัเป็นเทคนิคการกอ่สรา้ง ทีถ่ือวา่ล า้หน้ามากใน
ยุคนั้น (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัที่ท าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากนั้นน าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้านนอกกบั พระราชวงัโทพคาปึ (Topkapi Palace) เดิมเป็นที่
ประทบัหลกัของสุลต่านแห่งจกัรวรรดิออตโตมนั ระหว่างปี ค.ศ. 1465 จนถึงปี ค.ศ. 1853 เดิม
พระราชวงัน้ีใชชื้่อวา่ พระราชวงัหลวงแหง่ใหม ่(Saray-I Cedid-I Amire) จนถงึครสิต์ศตวรรษที ่18 
ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปจัจุบนัในรชัสมยัสุลต่านมะห์มุดที ่2 ตามชื่อพระราชวงัรมิทะเลทีถู่กเพลงิไหม ้
ในปจัจุบนัพระราชวงัโทพคาปึเป็นสถานที่จดังานรบัรองของรฐั และเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนกัท่องเทีย่ว 
และเป็นที่เก็บรกัษาสิ่งศกัดิส์ิทธิข์องมุสลิมเช่นเสื้อคลุมและดาบของมุฮมัมดั และต ั้งอยู่ในบริเวณ
ประวตัศิาสตร์ของอสิตนับลูทีไ่ดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นมรดกโลกหลงัจากการลม่สลายของจกัรวรรดอิอต
โตมนัในปี ค.ศ. 1921 พระราชวงัโทพคาปึก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภณัฑ์ตามรฐัประกาศของวนัที่ 3 
เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใตก้ารบรหิารของกระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วแหง่ตุรกี  พระราชวงั
เป็นกลุม่สิง่กอ่สรา้งทีม่หีอ้งหอเป็นจ านวนรอ้ยแตเ่ปิดใหส้าธารณรฐัชนชมแตเ่ฉพาะเพียงหอ้งส าคญั ๆ ที่
เป็นตวัอย่างที่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะสถาปัตยกรรมออตโตมนั นอกจากนั้นก็ยงัมีห้องแสดงเครื่อง
เคลือบพอร์ซีเลน เสือ้คลุม อาวุธ เสือ้เกราะ หนงัสอืวจิติรออตโตมนั หนงัสอือกัษรวจิติรอสิลาม (Islamic 
calligraphy) จติรกรรมฝาผนงั และเครือ่งราชสมบตั ิและเพชรพลอย  
น าทา่นถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกด้านนอกกบั สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่าสุลต่าน
อาห์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) สุเหร่าน้ีสร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 
1616 (1 ปีกอ่นสุลตา่นอาห์เหม็ดสิน้พระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู ่6 หอ เป็น
หอคอยสูงใหผู้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า 
สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ย 

 



กระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนช ั่น เป็นตน้ ตกแตง่อยา่ง
วจิติรตระการตา ภายในมีทีใ่หสุ้ลตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าตา่ง 
260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝงัศพของกษตัริย์และพระราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสรา้งที่
อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนท ั่วไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน 
โรงครวัสาธารณะคลุีเรีย (Kulliye)  
น าทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึดา้นนอกกบั ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิง่กอ่สรา้งจากสมยักรีกซึง่ใช้
เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) หมายถึงการแข่งขนัม้าใจกลางเมือง
มอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) สรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปจัจุบนัเหลือ
เพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) บูรณะเมือ่ศตวรรษที ่10 
เสาต้นที ่2 คือ เสางู ทีเ่ชื่อว่าสรา้งก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมืองเดลฟิ 
(Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาต ัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปจัจุบนัเหลือเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา 
อยีปิต์ หรือเสาโอเบลสิก์ (Obelisk of Thutmose)  สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ปจัจุบนัเป็นเมืองที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ 
เดมิมีชื่อวา่ โบกาซี ่(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบ
ทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตรเน่ืองจากต ัง้อยูบ่นจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกลก้บั แหลมเกลโิบลู
ของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งต ัง้อยู่ริมทะเลมาร์มาราตดักบัทะเล
อเีจียน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั IRIS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day3 ม้าไม้จ าลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนงั – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – 

เมืองโบราณเฮียราโพลสิ 

 
เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมและถา่ยภาพ มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอยรมิทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นมา้
ไมท้ีม่ีชื่อเสียงโดง่ดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลวิูดเรือ่ง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด 
พิตต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนกัแสดงน า ทางทีมงานได้จ าลองม้าไมข้นาดใหญ่สีด า เพื่อใช้ด าเนิน
เรื่องและเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัของเรื่องทรอย หลงัจากนั้นทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จ าลองตวัน้ีให้กบั
ทางการตุรกี เพือ่เป็นเกียรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเลอกีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกีเป็นประเทศทีม่ีฐานการ
ผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัต้นๆ ของโลก ท ัง้ยงัผลิตเสื้อหนงัใหก้บัแบรนด์ดงัในอติาลี อาทิ 
Versace, Prada, Michael Kors อีกดว้ย อสิระใหท้า่นเลือกชมผลติภณัฑ์จากเครือ่งหนงั และ สนิคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองทีม่ีน ้าพุเกลือแรร่อ้นไหล



ทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่ง
สถาปตัยกรรมสขีาวขึน้ 
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
โดยองค์การ 
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1988 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั TRIPORIS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Day4 เมืองคอนยา – ทีพ่กัคาราวานเซราย – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา – เมืองคปัปาโดเกีย 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก เป็นชื่อของ
อาณาจกัรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอ านาจรุ่งเรืองสุดขีดในดินแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 
1087 – 1194 กินเน้ือที่กว่า 3,900,000 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายภาพ ที่พกั
คาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานทีพ่กัแรกของกองคาราวานในสมยัโบราณตามเสน้ทางสาย
ไหมและชาวเตร์ิกสมยัออตโตมนั  
น าทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึดา้นนอก ภายนอก
เป็นหอทรงกระบอกสเีขียว ภายในประดบัตกแตง่แบบชาวมสุลมิ จดัแสดงขา้วของเครือ่งใชข้องทา่นเมฟ
ลานา และยงัเป็นสสุานส าหรบับดิาและบตุรของทา่นเมฟลานาอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด ากบั
ภเูขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการคา้ขาย
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ เกดิจากลาวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล
กระจายไปท ั่วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินช ัน้ใหม่ขึ้นมา จากกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะ
กรอ่นกนิแผน่ดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็ม
ไปดว้ยหนิรูปแทง่กรวยคว ่าปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย 
จนชนพื้นเมืองเรียกขานกนัวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) คปัปาโดเกีย เป็นชื่อ
เกา่แกภ่าษาฮติไตต์ (ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พนัธุ์ดี” และใน
ปจัจุบนัน้ีก็ยงัเลี้ยงมา้กนัอยูบ่รเิวณน้ี และมีเมืองใตด้นิโบราณที่ใหญท่ีสุ่ดในโลกก็วา่ได ้ซึง่ภายในเมือง
ใตด้นิมีครบทุกอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ 
บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้ง ดว้ยความอศัจรรย์ใตพ้ื้นดนิแหง่น้ี เมืองคปัปาโดเกีย จงึไดร้บัการขึน้
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 ได้ขึ้นทะเบียน
เมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเกียเป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพ่กั MUSTAFA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day5 เมืองเกอเรเม – เมืองใตด้นิ – หุบเขาอชุซิาร์ – หุบเขานกพริาบ – หุบเขาแหง่รกั – หุบเขาเกอเรเม  

– พพิธิภณัฑ์เครือ่งปั้นดนิเผาเอวานอส – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงาน
เครือ่งประดบั 

 
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 าทา่นเดินทางสู ่เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคปัปาโดเกียใน
ตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็นทีต่ ัง้ถิ่นฐานของผู้คนมาต ัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นสถานทีท่ี่
ชาวครสิเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิต์ศาสนาจะเป็น
ของจกัรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิต์ศาสนถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณน้ี เป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียง
ในดา้นการทอพรม และการผลติเครือ่งเซรามกิ ล า้คา่ทีม่ชืีอ่เสยีงโดง่ดงัไปท ั่วโลก น าทา่นเขา้ชม เมอืงใต้
ดิน (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่น้บัถือศาสนาครสิต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนั ที่ตอ้งการท าลายรา้ง
พวกนบัถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครวั ห้องหมกัไวน์ ห้อง
ประชุม คอกสตัว์ โบสถ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน 
และระบบระบายอากาศทีด่ี แตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบา เพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบ
จนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ควรใชค้วามระมดัระวงัในการรบัลงไปชมเมอืงใตด้นิแหง่น้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดินทางสู ่หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขาคลา้ยจอม
ปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาแหง่น้ีมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษย์ไป
เกือบท ั่วท ัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั อชุซิาร์ คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตี
อชุซิาร์ มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 
น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขานกพริาบ (Pigeon Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพดา้นหน้า เป็นหน้าผาทีช่าวเมอืง
โบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู ่เน่ืองจากสมยักอ่นชาวเมืองใช้นกพริาบมี
หน้าทีเ่ป็นผูส้ง่สารส าคญัในแถบละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัว์เลี้ยงอกีดว้ย 
น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาแหง่รกั (Lover Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขาทีม่ีภูมทิศัน์ที่
สวยงามแปลกตา ซึง่มกีลุม่เสาหนิทีเ่ป็นรูปทรงแปลกประหลาดน่าอศัจรรย์ใจ 
น าทา่นผ่านชมวิวทวิทศัน์ของ หุบเขาเกอเรเม (Goreme Valley) ด้วยลกัษณะภูมปิระเทศทีแ่ปลกตา

ของแท่งหินที่ถูกกดัเซาะและกลายเป็นรูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ให้ท่านได้ดื่มด ่าไปกบัทศันียภาพของ

ธรรมชาตดิว้ยความประทบัใจ 

น าทา่นเดนิทางชม พิพิธภณัฑ์เครือ่งปั้นดนิเผาเอวานอส (Avanos Village) เป็นหมูบ่า้นเกา่แกเ่ล็กๆ มี

ลกัษณะสถาปตัยกรรมออตโตมนัแบบดัง้เดมิ น าทา่นเขา้เยีย่มชม โรงงานเซรามกิ (Ceramic Factory) 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิต

กรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดงัไปท ั่วโลก และน าท่านชม โรงงาน

เครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองทีมี

คณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้  

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั MUSTAFA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 



 

Day6 เมืององัการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่เมืององัการา (Angara) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในประเทศ
ตุรกีรองจากอิสตนับูล เมืององัการาเป็นที่ต ัง้ของรฐับาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอคัรราชทูต
ประเทศตา่งๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 
น าท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและ
สุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งเป็นผู้น าในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรเคีย หลงั
สงครามโลกคร ัง้ที ่1 ผูก้อ่ต ัง้สาธารณรฐัตุรเคยีและประธานาธบิดีคนแรก และมสุทาฟา อสิเมท อเีนอนือ 
ประธานาธบิดีคนที ่2 ของตุรเคีย สุสานแหง่น้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรเคยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 
1944 – 1953 มีความส าคญักบัประเทศตุรเคียเป็นอยา่งมาก โดยมีการบนัทกึลงธนบตัรลีรา่ตุรเคีย ถูก
พมิพ์ขึน้ระหวา่งปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสสุานแหง่น้ีบนธนบตัรลีรา่ดว้ย  
จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึดา้นนอก เป็นทะเลสาบ
น ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของตุรเคยี ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีม่เีปอร์เซ็นต์ของเกลือสงู หากเดนิทางไป
เทีย่วทะเลสาบเกลือในหน้ารอ้น น ้าทะเลสาบจะเหือดแหง้เหลือเพียงแตก่องเกลือทีต่กผลกึเป็นแผน่หนา
หลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพื้นสขีาวสดุสายตา และทีท่ะเลสาบเกลือแหง่น้ียงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท า
หนงั Star War อกีดว้ย  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซาฟรานโบลู (Safranbolu) เป็นหมูบ่า้นทีม่ลีกัษณะบา้นเรือนในแบบออตโตมนั
โดยแท ้ได้รบัการแต่งต ัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ทีแ่สดงถึงมรดกทาง
ประวตัิศาสตร์และทางวฒันธรรมผ่านทางโครงสรา้งทางสถาปตัยกรรมมากกว่าหน่ึงพนัโครงสรา้งที่
แสดงถึงตวัตนของสถาปตัยกรรมด ัง้เดิมของตุรกี ท ัง้อาคารบา้นเรือน สุเหร่า โรงพยาบาล หอนาฬิกา 
รวมไปถึงป้อมต ารวจที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดอนัดบัต้นๆ ของโลก ท ัง้น้ียงัเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ 
มากมาย อาท ิจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรไบแซนไทน์ อาณาจกัรเซลจุก และอาณาจกัรออตโตมนั ท ัง้น้ี
ยงัเป็นเส้นทางการค้าขายเส้นทางสายไหมระหว่างเมืองอิสตนับูลอีกด้วย เมืองซาฟรานโบลูเป็นถิ่น
ก าเนิดของหญ้าฝร ั่น หลกัๆ จะสะกดัสีของหญ้าฝร ั่นเพื่อใช้เป็นสีใส่ท ัง้ขนมและอาหารของตุรกี ด้วย
ความหอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ นอกจากไวเ้ป็นสีผสมอาหารแลว้ยงัสามารถใช้ในการยอ้มผา้เพือ่ท า
พรมอกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั   KAHVECILER HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 



 

Day7 ตลาดยา่นเมืองเกา่ – เมืองอสิตนับูล – สไปซ์บาซาร์ – รา้นขนมหวาน – จตัุรสัทกัซมิสแควร์ 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดยา่นเมอืงเกา่ (Old Square) เป็นตรอกซอยในเมอืงซาฟรานโบลู มที ัง้เสือ้ผา้ 
เครื่องประดบั อาหารและขนมใหท้่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก หรือจะเลือกมุมถ่ายภาพกบัความ
สวยงามของบา้นเรือนด ัง้เดมิแบบออตโตมนัเพือ่อพัโหลดโซเชียลมเีดียตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
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
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1986 

 
น าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาด
เครือ่งเทศต ัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถือเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในเมอืง
อิสตนับูล สรา้งขึ้นต ัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของมสัยิดใหม่ ภายในตลาดยงัมีสินค้า
มากมายใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ อาท ิรา้นขนมหวานของตรุกี, อาหาร, เครือ่งเทศ, เครือ่งเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ
, ผลไมแ้หง้ และเครือ่งประดบัตา่งๆ อกีดว้ย 
น าทา่นสู ่จตุรสัทกัซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอสิ
ตนับูล มีรา้นคา้มากมาย ต ัง้แตข่องทีร่ะลกึ, รา้นอาหารพื้นเมือง และยงัมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียก
ไดว้า่ทีแ่หง่น้ีเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมอืงอสิตนับลู 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั   TRYP BY WYNDHAM AIRPORT HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day8 ยา่นบาลตั – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – สนามบนิอสิตนับูล 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ ย่านบาลตั (Balat) เป็นยา่นชุมชนชาวยวิในอสิตนับูล ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่
ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก ใหท้า่นไดอ้สิระชมบรรยากาศของอาคารบา้นเรือนทีม่ีสีสนัสดใสทีม่ีอายุ
กวา่ 200 ปี สมัผสัวถิีชีวติของคนทอ้งถิน่ รวมถงึยงัมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ ตา่งๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
น าท่านถ่ายภาพกบั หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหนิสไตล์โรมนั แบบสถาปตัยกรรมโร
มาเนสก์ ตวัตกึประกอบดว้ย 9 ช ัน้ มรีูปทรงกระบอก และมหีลงัคาเป็นทรงกรวย อกีหน่ึงสญัลกัษณ์เมอืง
อสิตนับูล สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1348 เพือ่ไวเ้ป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนัขา้ศกึจากทางทะเลปจัจุบนัช ัน้บน
เปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วขึน้ชมทศันียภาพของเมอืง 
น าทา่นเดินทางสู ่กาลาตาพอร์ต (Galataport) ศูนย์การคา้, ศูนย์กลางศิลปะและวฒันธรรมแหง่ใหม่
ของเมอืงอสิตนับลู ท ัง้น้ียงัเป็นเป็นทา่เรือส าราญระดบัโลกและเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางการลอ่งเรือ
ช ัน้น าในเสน้ทางเดินเรือยุโรปอีกดว้ย ใหท้า่นไดอ้สิระเลือกซื้อสนิคา้ต ัง้แต่ สนิคา้ D.I.Y สนิคา้ทอ้งถิน่ 
จนถึงร้านค้าแบรนเนมต่างๆ  ท ั้งน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม คาเฟ หรือให้ท่านได้เก็บภาพ
บรรยากาศมมุถา่ยภาพโมเดลิตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตุรกี 
 
 

Day9 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

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

15.25  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจจากทมีงานเลทส์โก
กรุป๊ 



 



 



 



 



  



 

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