
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตนับูล – เมืองอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช    
– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – เตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา         
– สุเหร่าสนี ้าเงนิ – ฮปิโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – พระราชวงัโทพคาปึ  

   
Pullman Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมืองเอซีบตั – นัง่เรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลอง
เมอืงทรอยรมิทะเล – อุทยานแห่งชาตทิรอย – มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย    

Kolin Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
นัง่กระเชา้สู่เมอืงโบราณเปอร์กามนั – วหิารอะโครโปลสิ – วหิารโอลมิเปียนเซอุส – โรง
ละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้อง
อาบน ้าโรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มาร ี

   
Ramada Resort Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

5 เมอืงปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ    
Adem Pira Thermal Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

6 
เมอืงอสิปาร์ตา – สวนดอกไมห้รอืสวนผลไม ้– เมอืงคปัปาโดเกยี – ทีพ่กัคาราวานเซราย 
– ชมโชว์ระบ า Belly Dance    

Minia Cave Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

7 
ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – พิพิธภณัฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซา
แบค – หุบเขานกพริาบ – หุบเขาอุซซิาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – โรงงาน
เครื่องประดบั – สนามบนิไกเซร ี– สนามบนิอสิตนับูล 

    

8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

    



 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

 

20.00  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 อาคาร
ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airlines 
(TK) โดยมีป้ายต้อนรับ เลทส์โกกรุ ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอย
อำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่
ท่าน 

23.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย
สายการบิน Turkish Airlines เที ่ยวบินที ่ TK69 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 
ชั่วโมง 50 นาที 

 

 
 
 
 

 
Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมือง        

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – เตอร์กิช ดีไลท์          
– หอคอย กาลาตา – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม       
– เซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ  

 

 

06.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนำ
ท่านผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลา
ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

 นำท่านเดินทางสู ่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มี
ความสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
หลายศตวรรษต้ังแต่ก่อนคริสตกาล มีทำเลที่ต้ังอยู่บริเวณช่อง
แคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ที่ตั้งอยู ่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace 
ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรม
อันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำให้เมืองอิสตันบูลมีความ
สวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกท้ังพ้ืนที่ประวัติศาสตร์แห่งอิส
ตันบูล ฝั่งทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ค. 1986  

 นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce 
Palace) สร้างโดยสุลต่านดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี 
ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง
หลัง ด้วยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว
อาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มารา 



 
 บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอก

ประดับประดาด้วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา น้ำพุ อุทยาน
ดอกไม้ สระน้ำ รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว
น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างย่ิง 

 จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอส
ฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ 
(The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) โดย
มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง เริ่มตั้งแต่ 500 
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ถือว่าเป็นจุดบรรจบกัน
ของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ ่งนอกจาก
ความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
สำคัญย่ิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันสวยงามของริมฝั่งช่องแคบ
แห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือสไตล์
ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห่งประเทศตุรกีทั้งทั้งระหว่างล่องเรือ 

 นำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาด
อียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศต้ังอยู่ใกล้กับ
สะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่
เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั ้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 
1660 โดยเป็นส่วนหน่ึงของมัสยิดใหม่ ภายในตลาดยังมีสินค้า
มากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวาน
ของตุรกี, เครื ่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้ง และ
เครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้าน
เตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึน
ชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถ่ินเรียกกันว่าโลคุม (Lokum)  

 
 เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้ำตาล 

มักจะมีอลัมอนด์ วอลนัท ถ่ัวพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสม
เข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไป
ทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้ำตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่น มี
รสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี 
ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 

 หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ หอคอยกาลาตา (Galata 
Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ 
ตัวตึกประกอบด้วย 9 ชั้น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเป็น
ทรงกรวย อีกหน่ึงสัญลักษณ์เมืองอิสตันบูล สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1348 เพื่อไว้เป็นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจากทางทะเล
ปัจจุบันชั้นบนเปิดให้นักท่องเท่ียวข้ึนชมทัศนียภาพของเมือง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
 นำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ 

ช ื ่อเด ิม ส ุ เหร ่าส ุลต ่านอาห ์เหม ็ดท ี ่  1 (Sultan Ahmed 
Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอด
หมวก ถอดแว่นตาดำ เป็นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพ
ด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและกรุณาทำกิริยาให้สำรวม สุเหร่า
น้ีสร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อน
สุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอ
เรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผู้นำศาสนาข้ึนไปตะโกน
ร้องเรียกจากยอด เพื ่อให้ผู ้คนเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาใน
สุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจา
กอซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์
เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้ 



 
 สุลต่านและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ 

มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝัง
ศพของกษัตริย์และพระราชวงค์ จะมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรง
อาบน้ำ ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 
หมายเหตุ : โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชม
สุเหร่าและจำเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาว
คลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป 
 จากน ั ้นนำท ่านถ ่ายภาพเป ็นท ี ่ระล ึกก ับ ฮ ิปโปโดรม 

(Hippodrome) ค ือส ิ ่งก ่อสร้างจากสมัยกรีกซึ ่งใช ้ เป็น
สนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดย
คำว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในภาษา
ฝรั ่งเศสด้วย หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ 
(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซาก
ปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต 
หรือ อิสตันบูลในปัจจุบัน แม้จะยิ ่งใหญ่และเก่าแก่ในสมัย
โบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่ปัจจุบันเหลือ
เพียง เสา 3 ต้น ค ือ เสาคอนสแตนตินที ่ 7 (Column of 
Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อ
ศตวรรษที ่ 10 เสาต้นที ่ 2 ค ือ เสาง ู ที ่ เช ื ่อว่าสร ้างก่อน
คริสตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟิ 
(Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบัน
เหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสา 

 
 โอเบล ิสก ์  (Obelisk of Thutmose)  สร ้างในช ่วงก ่ อน

คริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ 
Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม 
ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิต
ขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียว
แหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะ
เป็นลักษณะเหมือนพีรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วย
โลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์
หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) 
หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัย
พระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์
เป็นหินก้อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครอบครองเมือง 
ได้เปลี่ยนโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับ
กำแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลัง
ทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันน้ี
คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โล่งภายในใหญ่ที่สุด 
ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสู่พ้ืน
แทนการใช้เสาค้ำยันทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่า
ล้ำหน้ามากในยุคน้ัน (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลสำคัญที่ทำให้วิหาร
ฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง 

 นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังโทพคาปึ (Topkapi 
Palace) เดิมเป็นที่ประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออต 



 
 โตม ัน ระหว่างป ี ค.ศ. 1465 จนถึงป ี ค.ศ. 1853 เดิม

พระราชวังนี ้ใช ้ชื ่อว่า พระราชวังหลวงแห่งใหม่ (Saray-I 
Cedid-I Amire) จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะเปลี่ยนมา
ใช้ชื่อปัจจุบันในรัชสมัยสุลต่านมะห์มุดที่ 2 ตามชื่อพระราชวัง
ริมทะเลที่ถูกเพลิงไหม้ ในปัจจุบันพระราชวังโทพคาปึเป็น
สถานที ่จ ัดงานร ับรองของรัฐ และเป็ นสถานที ่ท ี ่ด ึง ดูด
นักท่องเที่ยว และเป็นที่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมเช่น
เส ื ้ อคล ุมและดาบของม ุฮ ัมม ัด และต ั ้ งอย ู ่ ในบร ิ เวณ
ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดก
โลกหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันในปี ค.ศ. 
1921 พระราชวังโทพคาปึก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ตามรัฐ
ประกาศของวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใต้การบริหาร
ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวแห่งตุรกี พระราชวัง 

เป็นกลุ ่มสิ ่งก่อสร้างที ่มีห้องหอเป็นจำนวนร้อยแต่เป ิดให้
สาธารณรัฐชนชมแต่เฉพาะเพียงห้องสำคัญ ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมัน นอกจากน้ัน
ก็ยังมีห้องแสดงเครื่องเคลือบพอร์ซีเลน เสื้อคลุม อาวุธ เสื้อ
เกราะ หนังสือวิจิตรออตโตมัน หนังสืออักษรวิจิตรอิสลาม 
(Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนัง และเครื่องราชสมบติั 
และเพชรพลอย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ MIX SEAFOOD 
ที่พัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 
Day3 เมืองเอซีบัต – นั ่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์        

– เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล      
– อุทยานแห่งชาติทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านสู่ เมืองอีซีบัต (Eceabat) เพื่อ นั่งเรือข้ามฟากข้าม

ช่องแคบคาร์คาเนลส์ (Dardanellies Car Ferries) สู่เมือง
ชานัคคาเล  

 หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) 
ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อ
ว่า โบกาซี ่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มี
ความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร
เน่ืองจากต้ังอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกล้
กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มา
รา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั ้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราตัดกับทะเล
อีเจียน เป็นที่ต้ังของเมืองทรอย  

 นำท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล 
(Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นม้าไม้ท่ีมีชื่อเสียง
โด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย 
(Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต์ แสดงชื ่อดังระดับโลกเป็น
นักแสดงนำ ทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาดใหญ่สีดำ เพื่อใช้
ดำเนินเรื่องและเป็นส่วนหน่ึงที่สำคัญของเรื่องทรอย หลังจาก
น้ันทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จำลองตัวน้ีให้กับทางการตุรกี เพ่ือ
เป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองชานัคคาเลอีกด้วย 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 หล ังจากน ั ้นนำท ่านส ู ่  อ ุทยานแห่งชาต ิทรอย (Troy 

National Park) เป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึง
ชองโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ภายใน
อุทยานนำท่านชม ม้าไม้โทรจันหรือม้าไม้จำลองเมืองทรอย 
(Trojan Horse) เป็นม้าไม้ที ่สร ้างจำลองจากบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพ่ือ
เป็นของกำนัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพ่ือเข้ามา
เปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนทำให้เมือง
ทรอยล้มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้น
กลการศึกของนักรบโบราณ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 

 
Day4 นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโป

ลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส            
– เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟ
ฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส       
– บ้านพระแม่มารี 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ ้นชมความสวยงามของเมือง

โ บ ร า ณ เ ปอร ์ ก าม ั น  ( Cable Car to Pergamon) ต้ั ง
ตระหง่านอยู ่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล กว่า 1,000 ฟุต ใน
บริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. 
ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 
2014 ซึ่งมีสถานที่สำคัญแต่โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลสิ 
(Acropolis) ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่ง
เทพนิยายในสรวงสวรรค ์ บร ิ เวณเดียวก ัน ค ือ ว ิหาร
โ อ ล ิ ม เ ปี ย น  เ ซ อ ุ ส  ( Naos tou Olimpiou Dios – 
Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชา
ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of 
Acropolis) เป็นโรงละครที่ชันที ่สุดในโลกตั้งอยู ่ในทำเลที่
สวยงามท่ีสุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลว่า 
นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ 



 
 อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ี

ส ูง มักเป็นเนินเขาที ่ด ้านหนึ ่งเป็นผาชัน และกลายเป็น
ศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้อง
ล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่าน้ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  
 นำท่านเด ินทางสู ่ เม ืองค ูซาดาซี (Kusadasi) (ใช ้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั่ง
ทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนส่ง
สินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูง
ส่งออกทั่วโลก นำท่านเดินทางสู ่ โรงงานผลิตเครื ่องหนัง 
(Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการ
ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งยังผลิต
เส ื ้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, 
Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จาก
เครื่องหนัง และ สินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เป็นเมืองกรีก
โบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซ
เมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน จากน้ันนำท่านเข้าชม เมืองเอฟ
ฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่าง
ดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่ง
อพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซีย
และกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื ่อโรมันเข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัด
ของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ 

 
 ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถผู้ชมได้กว่า 30,000 คน 

ซึ ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน เข้าชม ห้องอาบน้ำโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยรของห้องน้ำ 
ห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่
ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความ
สวยงามเป็นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับ
บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และได้ฝัง
โลงศพของบิดาที่ทำจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้ ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2015 

 จากนั้นนำท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin 
Mary) ชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที ่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
สิ ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี ้ต ั ้งอยู ่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ิที่คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสข้ึนไปนมัสการให้
ได้สักครั้งในชีวิต 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก RAMADA RESORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
Day5 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮีย

ราโพลิส  
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มี

น้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพัง
ของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่ง
สถาปัตยกรรมสีขาวข้ึน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  
 นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจาก

การไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของ
น้ำตกสีขาวเป็นชั ้นๆ หลายชั ้น และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็น
ทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันน้ียังเป็น 
เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมัน
โบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อ
กันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติ
ได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหกัพัง
กระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร 
อาทิ โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 
สุสานโรมันโบราณ ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก ADEM PIRA THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือ

เทียบเทา่ 

 
Day6 เมืองอิสปาร์ตา – สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ – เมือง    

คัปปาโดเกีย – ที ่พักคาราวานเซราย – เมืองใต้ดิน               
– พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – ชมโชว์ระบำ Belly Dance 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสปาร์ตา (Isparta) เป็นที่รู้จักกันใน

นาม “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” เนื่องจากเมืองแห่งนี้ปลูกดอก
กุหลาบส่งออกให้กับประเทศฝรั ่งเศส เพื ่อผลิตน้ำหอม 
ระหว่างทางนำท่านเที ่ยวชม สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ 
(Farm) ตามฤดูกาลนั้นๆ ซึ่งบริเวณเมืองนี้ เป็นพื้นที่ลุ่มสลับ
กับภูเขารายล้อม จึงมีพื ้นที ่ในการปลูกดอกไม้ ผลไม้ตาม
ฤดูกาลอย่างมากมาย ให้ท่านได้อิสระลิ้มลองรสชาติของผลไม้
และอิสระให้ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยงามภายในสวนตาม
อัธยาศัย 

 ฤดูกาลของดอกไม้และผลไม้ในเมืองตุรกี 
 สวนกุหลาบ (Rose Farm) ช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงปลาย

เดือนมิถุนายน 
 สวนเชอร์รี่ (Cherry Farm) ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึง

ปลายเดือนกรกฎาคม 
 สวนลูกพีช (Peach Farm), สวนองุ่น (Grape Farm) ช่วง

เดือนสิงหาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน 
 สวนสตรอเบอรี่ (Strawberry Farm) ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง 

ปลายเดือนตุลาคม 
ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพ ที ่พ ักคาราวานเซราย 
(Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกองคาราวานใน 



 
 ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพ ที ่พ ักคาราวานเซราย 

(Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกองคาราวานใน
สมัยโบราณตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เคบับต้นตำหรับ 
 หล ั งจากน ั ้ นนำท ่ านเด ินทางส ู ่  เม ื อ งค ัปปา โด เ กี ย 

(Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู ่ระหว่าง ทะเลดำกับภูเขา
เทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึง
ของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ที ่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื ้นที่
พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปี
มาแล้ว เกิดจากลาวาที ่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจำนวน
มหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา 
จากนั้นกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกิน
แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวยคว่ำ
ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดน
ในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่ง
ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย เป็น
ชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดน
แถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธ์ุดี” และในปัจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยง
ม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมืองใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัป
ปาโดเกียแห่งนี้ ถือเป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็
ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่งน้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ
90 เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอยเป็นห้องย ่อย
เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดินมากถึง 15 แห่ง และถ้า 

 
 รวมทั้งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมี

การขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้
ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้อง
หมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป็นห้อง
โถงกว้าง ด้วยความอัศจรรย์ใต้พ้ืนดินแห่งน้ี เมืองคัปปาโดเกีย 
จ ึงได ้ร ับการขึ ้นทะเบ ียนให ้เป ็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ได้ข้ึนทะเบียน
เมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเกียเป็นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นำท่านชมการแสดงพื ้นเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly 

Dance) เป็นการโชว์เต้นรำท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงของชาวตุรกี ซึ่ง 
 มีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เร

เนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม
สำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องน้ีไว้ให้มีมาจนถึงปัจจุบัน การ
โชว์ระบำหน้าท้องน้ีได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่ง
เป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบำหน้าท้อง
ของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 

ที่พัก MINIA CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืระดับเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื ่อแยกสัมภาระ

สำหรับค้างคืนที่โรงแรมถ้ำ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของท่าน เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถ้ำในเมืองน้ีไม่มี
ลิฟท์ให้บริการ 

 
   
 



 
Day6 ชมบอลลูนหลากสี – เม ืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน            

– พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขา
นกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงาน
เซรามิก – โรงงานเครื ่องประดับ – สนามบินไกเซรี         
– สนามบินอิสตันบูล 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางชม บอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) 

ไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่ว
ทุกมุมโลก ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจข้ึน
บอลลูน และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังนี ้ กิจกรรมเสริม
พิเศษน้ีไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) สำหรับท่านที่สนใจข้ึนบอลลูน
ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ 
จำเป็นต้องออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดย
มีรถท้องถิ ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื ่อชมความสวยงามของ
เมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทาง
จากโรงแรมไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู ่บน
บอลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง ค่าใช ้จ ่ายเพิ ่มเติมในการข้ึน
บอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่
ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุม
การขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของท่าน 

 
2. รถจี ๊ปทัวร ์ (Jeep Tour) สำหรับท่านใดที ่สนใจชมความ

สวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรม
จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. 
โดยมีรถท้องถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมือง
คัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถ
ตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมในการนั่งรถจี ๊ปอยู ่ที ่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ 
ไม่ครอบคลุมการขึ ้นบอลลูน และเครื ่องร่อนทุกประเภท 
ดังน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

คำแนะนำ 
- เน่ืองด้วยข้อกำหนดของเวลา ท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม

อย่างใด อย่างหน่ึง 
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออก

เดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบต้ังแต่ก่อนวันเดินทาง (ต้ังแต่อยู่
ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ์ หรือ เด็ก
อายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

- สำหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจำเป็นต้องพักผ่อนรอ
คณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ต้ังอยู่
ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโต
เลียประเทศตุรกี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน 
และเป็นสถานที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนี
ภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นของ 



 
 จักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนถานจำนวนมากมายที่

ต้ังอยู่ในบริเวณน้ี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ
การผลิตเครื่องเซรามิก ล้ำค่าท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

 นำท่านเข ้าชม เม ืองใต้ด ิน (Underground City) เป็น
สถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ต้องการ
ทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ 
อาทิ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม 
คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่า
สามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน และระบบระบายอากาศ
ที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา เพราะอยู่ลึกและทางเดินบาง
ช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม ่ได้ ควรใช้ความ
ระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใต้ดินแห่งน้ี จากน้ันนำท่าน
เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum 
of Goreme) ที ่ได้ร ับการขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซึ่ง
เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกัน
การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  
 นำท่านเดินทางสู ่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) 

หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เป็นหินทรงสูงใหญ่ที ่มี
ร ูปร่างคล้ายเห็ดสามหัว รูปร่างแปลกตา จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผาท่ี
ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรัง
อาศัยอยู่ เน่ืองจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าท่ีเป็นผู้
ส่งสารสำคัญในแถบละแวกน้ัน และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 

 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley)

ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใช้เป็นที่อยู ่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งน้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ 
รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้
เป็นที ่อยู ่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที ่ส ุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าท่ีเป็นป้อมปราการที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 

 จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าเย่ียมชม โรงงานทอพรม (Carpet 
Factory), โ ร ง งาน เซราม ิก  (Ceramic Factory) และ
โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชม
การสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื ้นเมืองทีมีคุณภาพและ
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไกเซร ีประเทศตุรกี 
20.15 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย

สายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที่ TK2015  
21.50 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 
  
Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

01.55 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Turkish Airlines เที ่ยวบินที ่ TK068 (บริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจ 



 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2565 (NEW) 39,990 39,990 19,990 9,000 

29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

13 – 20 พฤษภาคม 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

18 – 25 พฤษภาคม 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

01 – 08 มิถุนายน 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

11 – 18 สิงหาคม 2565 40,990 40,990 20,990 9,000 

07 – 14 กันยายน 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

21 – 28 กันยายน 2565 39,990 39,990 19,990 9,000 

 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อัตรานี้ ไมร่วมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน 

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทาง
น้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

 
 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


