
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล – เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – 

ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสน้ํีาเงนิ – พระราชวงัโทพคาปึ – 

เซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร ์– หอคอยกาลาตา 
   

PULLMAN HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

3 เมอืงบูรซ์า – สุเหร่าสเีขยีว – สุสานสเีขยีว – สุเหร่าใหญ่อูลูคาม ิ– ตลาดผา้ไหม    
KERVANSARAY HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

4 
ภูเขาดูลูดกั – นัง่เคเบิล้คารส์ู่ลานสกรีสีอรท์ – ลานสกรีสีอรท์ – เมอืงคซูาดาซ ึ– เตอรก์ชิ 

ดไีลท ์    
SIGNATURE HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

5 
โรงงานผลติเครื่องหนัง – เมอืงเอฟฟิซุส – หอ้งอาบน้ําโรมนัโบราณ – หอสมุดเซลซุส –

เมอืงปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ    

ADEMPIRA TERMAL 

HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

6 
เมอืงคอนยา – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา – เมอืงคปัปาโดเกยี – ที่พกัคาราวานเซราย – ชม

โชวร์ะบํา Belly Dance    
KALSEDON CAVE SUITES 

หรอืเทยีบเท่า  

7 

ชมบอลลูนหลากส ี– เมอืงเกอเรเม – เมอืงใต้ดนิ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามกิ – 

โรงงานเครื่องประดบั – พพิธิภณัฑเ์กอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพริาบ – หุบ

เขาอุซซิาร ์– สนามบนิไกเซร ี– สนามบนิอสิตนับูล 
    

8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

    



 

 

 

 

 
 

BKK       IST    

 
 

TK065 22.55 05.45    

      

ASR       IST IST       BKK 

  
TK2021 21.00 22.35 TK068 01.55 15.00 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 51,990 51,990 28,990 10,000 

29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2566 51,990 51,990 28,990 10,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

** อัตรานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานะละ 2,500 บาท/ทาน** 

**เนื่องจากตั๋วโดยสารเปนตั๋วกรุป (หมูคณะ) ไมสามารถอัพเกรดที่นั่ง รีฟนด และเลื่อนการเดินทาง** 

อัตราคาบริการขางตน คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2565  

ในการเก็บคาบริการเพ่ิมเติม 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และชำระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จำเปนตองมีผูเดนิทาง จำนวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมผีูเดินทางไมถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนำเทาน้ัน 

4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการ

ทัวร) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผดิชอบ

คาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

20.00  นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีปายตอนรับ   

เลทสโกกรุป และมีเจาหนาท่ีคอยอำนวยความสะดวกพรอมแนะนำขอมูลในการเดินทางใหแกทาน 

22.55 นำทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK065 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม 

– สุเหราสีน้ำเงิน – พระราชวังโทพคาป – เซนตโซเฟย – สไปซบาซาร – หอคอยกาลาตา  

 

05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากน้ันนำทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 

ช่ัวโมง)  

 นำทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เปนเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอน

คริสตกาล มีทำเลท่ีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำใหอิสตันบูลเปนเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำใหเมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเปน

เอกลักษณพิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตรแหงอิสตันบูล ฝงทวีปยุโรป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมื่อป ค.ค. 1986  

 นำทานถายภาพดานหนา พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตานดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป ค.ศ. 1843 

และเสร็จสิ้นในป ค.ศ. 1856 สรางดวยหินออนทั้งหลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริม

ชายฝงทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาิกา น้ำพุ อุทยาน

ดอกไม สระน้ำ รูปปน รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัวนาช่ืนชมในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง 

 จากน้ันนำทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปนชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดำ (The Black Sea) กับ

ทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวาง เริ่มตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบน้ีถือวาเปน

จุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสดุขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสำคัญยิง่ในการ

ปองกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝงชองแคบแหงนี้ ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมา

บาหเชหรือบานเรือสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหงประเทศตุรกีท้ังระหวางลองเรือ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลยางและ MIX SEAFOOD 

 

 



 

 

 

 นำทานเดินทางเขาชม สุเหราสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ช่ือเดิม สุเหราสุลตานอาหเหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหรา

ทุกแหงจะตองถอดรอดเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดำ เปนการเคารพสถานที่ สามารถถายภาพดานในได หามสงเสียงดังและกรุณาทำกิริยาให

สำรวม สุเหรานี้สรางในป ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในป ค.ศ. 1616 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ดสิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียก

สวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนำศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามาสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ช่ือสุเหราสีน้ำเงินภายใน

ประดับดวยกระเบ้ืองสีฟาจากอซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให

สุลตานและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนท่ีฝงศพของกษัตริยและพระ

ราชวงค จะมีสิ่งกอสรางท่ีอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุ

ลีเรีย (Kulliye) หมายเหตุ : โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สำหรับการเขาชมสุเหราและจำเปนตองถอดรองเทากอนเขาชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสำหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมรัดรูป 

 

 

 
. 

 น ำ ท  า น ถ  า ย ภ า พ เ ป  น ท ี ่ ร ะ ล ึ ก ก ั บ  ฮ ิ ป โ ป โ ด ร ม 

(Hippodrome) คือส ิ ่งก อสร างจากสมัยกร ีกซ ึ ่งใช เปน

สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดย

คำวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจุบันถูกนำไปใชในภาษา

ฝรั ่งเศสดวย หมายถึงการแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว 

(Central Moscow Hippodrome) นาเส ียดายที ่ เหล ือแต

ซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิลใน

อดีต หรือ อิสตันบูลในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกใน

สมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203 – 330 แตปจจุบัน

เหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of 

Constantine VII) สรางเมื่อไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเมื่อ

ศตวรรษท่ี 10 เสาตนท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือวาสรางกอนคริสตกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมา

ตั้งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที ่4 ปจจุบันเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อียิปต หรือเสาโอเบลิสก (Obelisk of Thutmose)  สรางในชวง

กอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสา

โอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทง

สี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนพีรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคำ เหล็ก ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสก 



 

 นำทานถายภาพดานหนา พระราชวังโทพคาป (Topkapi Palace) เดิมเปนที่ประทับหลักของสุลตานแหงจักรวรรดิออตโตมัน ระหวางป ค.ศ. 

1465 จนถึงป ค.ศ. 1853 เดิมพระราชวังน้ีใชช่ือวา พระราชวังหลวงแหงใหม (Saray-I Cedid-I Amire) จนถึงคริสตศตวรรษท่ี 18 กอนจะเปลี่ยน

มาใชชื่อปจจุบันในรัชสมัยสุลตานมะหมุดที่ 2 ตามชื่อพระราชวังริมทะเลที่ถูกเพลิงไหม ในปจจุบันพระราชวังโทพคาปเปนสถานทีจ่ัดงานรับรอง

ของรัฐ และเปนสถานที่ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และเปนที่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมเชนเสื้อคลุมและดาบของมุฮัมมัด และตั้งอยูในบริเวณ

ประวัติศาสตรของอิสตันบูลท่ีไดรับการสถาปนาใหเปนมรดกโลกหลังจากการลมสลายของจักรวรรดิออตโตมันในป ค.ศ. 1921 พระราชวังโทพคาป

ก็เปลี่ยนมาเปนพพิิธภัณฑตามรัฐประกาศของวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใตการบริหารของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวแหงตุรกี 

พระราชวัง เปนกลุมสิ่งกอสรางที่มีหองหอเปนจำนวนรอยแตเปดใหสาธารณรัฐชนชมแตเฉพาะเพียงหองสำคัญ ๆ ที่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึง

ลักษณะสถาปตยกรรมออตโตมัน นอกจากนั้นก็ยังมีหองแสดงเครือ่งเคลือบพอรซีเลน เสื้อคลุม อาวุธ เสื้อเกราะ หนังสือวิจิตรออตโตมัน หนังสือ

อักษรวิจิตรอิสลาม (Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนัง และเครื่องราชสมบัติ และเพชรพลอย 

นำทานเขาชม วิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางเปนโบสถ

คาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินกอน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครอบครองเมอืง 

ไดเปลี่ยนโบสถน้ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูครสิตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮา

เกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้ืนท่ีโลงภายใน

ใหญท่ีสุด กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาค้ำยันท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาล้ำหนามากใน

ยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสำคัญท่ีทำใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง  

นำทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต (Egyptian Bazaar) เปนตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกลกับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือ

เปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหนึ่งของมัสยิดใหม ภายใน

ตลาดยังมีสินคามากมายใหไดเลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนม

หวานของตุรกี, เครื ่องเพชรพลอย, ของที ่ระลึก, ผลไมแหง และ

เครื่องประดับตางๆ อีกดวย จากนั้นนำทานถายรูปกับ หอคอยกาลาตา 

(Galata Tower) หอคอยหินสไตลโรมัน แบบสถาปตยกรรมโรมาเนสก 

ตัวตึกประกอบดวย 9 ชั้น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเปนทรงกรวย 

อีกหนึ่งสัญลักษณเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นในป ค.ศ.1348 เพื่อไวเปนหอ

ส ังเกตการณป องก ันข าศ ึกจากทางทะเลป จจ ุบ ันช ั ้นบนเปดให

นักทองเท่ียวข้ึนชมทัศนียภาพของเมือง 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพ่ือสะดวกในการทองเท่ียว 

ท่ีพัก PULLMAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 



 

Day3 เมืองบูรซา – สุเหราสีเขียว – สุสานสีเขียว – สุเหราใหญอูลูคามิ – ตลาดผาไหม 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองบูรซา (Bursa) ตั้งอยูบนยอดเขาอูลูดัก (Uludag) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศตุรกี 

โดยที่นี่ถูกเรียกวาเปนเมืองแหงรีสอรทและสกีเนื่องจากเต็มไปดวยแหลงทองเที่ยวมากมาย นอกจากนี้บูรซายังเปนเมืองหลวงแหงแรกของ

อาณาจักรออตโตมันบนคาบสมุทรอนาโตเลียในอดีต จากจุดนี้ จักรวรรดิออตโตมันใชเปนฐานที่มั่นในการวางแผนเขาตี เมืองคอนสแตนตินโนเปล 

Constantinople เมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน Byzantine’s Empire ที่ตั้งอยูทางฝงยุโรป หลังจากที่พิชิตเมืองคอนสแตนตินโนเปลได จึง

เปลี่ยนช่ือเปนเมืองอิสตันบูลในปจจุบัน อีกท้ังบูรซายังเปนเมืองท่ีไดรับการยอมรับจากชาวตุรกีและนักชิมท่ัวไปวาเปนเมืองแหงเคบับท่ีเปนอาหาร

พ้ืนเมืองท่ีอรอยท่ีสุดในประเทศอีกดวย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำทานเขาชม สุเหราสีเขียว (Green Mosque) หรือเรียกในชื่อ มัสยิดเยซิล (Yeşil Cami) สรางเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1424 ในสมัยสุลตานเมหเมต็ท่ี 

1 โดยสถาปนิก Haci Ivaz Pasha ทำดวยหินออนท้ังหลัง ประดับตกแตงภายในดวยกระเบ้ืองสีเขียวและสีน้ำเงินรอบตัวอาคาร จึงเปนท่ีมาของช่ือ

สุเหราสีเขียวจนถึงทุกวันน้ี บริเวณใกลกันเปนอาคารสวดมนต ไมไกลกัน

นัก นำทานเขาชม สุสานสเีขียว (Green Tomb) ของสุลตานเมหเม็ตท่ี 

1 สรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ตั้งตระหงานอยูบนเนินเขาทามกลางตนไซ

เปรส ในป ค.ศ. 1855 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญทำใหตัวอาคารเกิดความ

เสียหาย และบูรณะใหมเปนตัวอาคารหกเหลี่ยมมีลักษณะโดดเดนดาน

นอกอาคารตกแตงดวยกระเบื้องคูทาหยาสีน้ำเงินอมเขียว หลังคาโคง

คลายรม สวนดานในสุสานปูดวยกระเบื้องอิซนิกสีน้ำเงินและสีเขียวสีสัน

สดใสพรอมลวดลายดอกไม บานประตูไมแกะสลักอยางสวยงาม      

นำทานเขาชม สุเหราใหญอูลูคามิ (Ulu Cami/ The Grand Mosque) สรางในป ค.ศ. 1399 โดย สุลตานแหงบาเยชิด ที่ 1 เปนสุเหราเกาแก

ท่ีสุดท่ีสำคัญของสถาปตยกรรมออตโตมันในยุคแรกและสำคัญท่ีสุดแหงหน่ึงตั้งอยูในใจกลางเมืองบูรซา  

จากน้ันนำทานอิสระชอปปง ตลาดผาไหม (Silk Bazaar) สรางข้ึนโดยสุลตานบาเยชิด ท่ี 2 เมื่อป ค.ศ. 1491 เปนท่ีพักคาราวานเซรายและยังเปน

ตลาดกลางเมืองบูรซาในประวัติศาสตร จนถึงปลายศตวรรษท่ี 16 – 18 ไดกลายเปนศูนยกลางการผลิตและคาขายผาไหม ผานเสนทางสายไหมโดย

มีพอคาชาวเปอรเซีย อาเซอรี และอารเมเนีย ขายผาไหมและใยไหมใหแกพอคาชาวอิตาเลียนและชาวฝรั่งเศสมานานหลายศตวรรษ ปจจุบันเปน

ศูนยกลางคาและยังคงมีผาไหม เสื้อผาที่ทำมาจากผาไหม ของที่ระลึกตางๆ รวมไปถึงอาหาร ใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศภายใน Koza 

Han อีกดวย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  

ท่ีพัก KERVANSARAY HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา  



 

Day4 อูลูดัก – น่ังเคเบิ้ลคารสูลานสกีรีสอรท – ลานสกีรีสอรท – เมืองคูซาดาซึ – เตอรกิช ดีไลท             

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู เขาอูลูดัก (Uludag) ตั้งอยูในตะวันตกเฉียงใตของเมืองบูรซา เปนตำนานภูเขาโอลิปสแหงไมเซีย (อาณาจักรออตโตมัน) เปนท่ี

รูจักกันในตำนานสถานที่แหงทวยเทพเฝาดูสงครามเมืองทรอย (Trojan) และอูลูดักนั้นหมายถึงภูเขาที่ใหญและสูงที่สุดในอานาโตเลียตะวันตก 

2,543 เมตร จึงเปนศูนยกลางแหงการทองเท่ียวฤดูหนาวยอดนิยมของประเทศตุรกี ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจำนวนมากมายจากท้ังคนในประเทศตุรกี

เอง และประเทศใกลเคียง ดวยความทันสมัย คุณภาพดี และราคาไมสูงมาก จากน้ันนำทาน นั่งเคเบ้ิลคารสูลานสกีรีสอรท (Cable Car) (รวมคา

ข้ึนเคเบ้ิลคารแลว) ใหทานไดชมวิวท่ีหิมะยอมทิวเขา ตนไมใบหญาและอาณาบริเวณใหเปนสีขาวสวยสุดลูกหูลูกตาดุจในเทพนิยายปกคลุมตลอดท้ัง

เสนทาง ใหทานไดอิสระที่ ลานสกีรีสรอท (Ski Resort) (ไมรวมคาเลนสกี คาลิฟตเกาอ้ี อุปกรณการเลนสกีทุกชนิด) ลานสกีรีสอรทของอูลูดักมี

ความสูงเริ่มตน 1,800 เมตร ลานสกีรีสอรทเปนจุดศูนยรวมสำหรับเลนสกี เปนที่ตั้งของโรงแรมสกีรีสอรท สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ อาทิ       

สกีรีสอรท รานอาหาร คาเฟ รานคาเสื้อผาและอุปกรณการเลนสกี รานเชาอุปกรณ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเลนสกีอีกมากมาย 

 กิจกรรมแนะนำ มีคาใชจายเพ่ิมเติม มีหลายรานท่ีใหเชาอุปกรณการเลนสกี ราคาจึงแตกตางตามคุณภาพ 

- เสื ้อ กางเกง แวนตา ถุงมือ รองเทา สำหรับเลนสกี (Ski Pants & Jacket, Goggles, Gloves and Snow 

Shoes) ทานละ 60 - 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับคุณภาพสินคา 

- สกี & สโนวบอรด และรองเทาบูท (Ski & Snowboard and Boots) ทานละ 70 – 150 เหรียญดอลลาร

สหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับคุณภาพสินคา 

- น่ังลิฟตเกาอ้ี (Chairlift, Ski lift) ทานละ 30 - 50 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) สำหรับ 4 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ: หากไมสามารถข้ึนลานสกีรีสอรทได รวมถึงไมสามารถน่ังเคเบ้ิลคารข้ึน-ลงได เน่ืองดวยการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศท่ีรุนแรง ณ วันน้ัน ทางบริษัทเห็นถึงความปลอดภัยของคณะทัวรเปนสิ่งสำคัญ จึงขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางและไมสามารถคืนเงินได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

นำทานน่ังเคเบ้ิลคารสูรานอาหารท่ีตั้งอยูบนเขาอูลูดัก (รวมคาข้ึนเคเบ้ิลคารแลว)     

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร พิเศษ BBQ เตาถาน  

 นำทานนั่งเคเบิ้ลคารลงจากเขาอูดูลูดัก เพื่อนำทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองทา

เลียบชายฝงทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงสงออกท่ัว

โลก นำทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนทองถิ่นเรียกกันวาโลคุม 

(Lokum) เปนขนมหวานทรงลูกเตาท่ีประกอบขึ้นจากแปงและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย 

โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิรฟกับน้ำตาลไอซิ่งท่ีคลุกเคลาประหน่ึงแปงฝุน มีรสหวาน สอดแทรกดวยความกรอบ

และมันของถ่ัวคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูกับชารอน หรือ ชากลิ่นแอปเปล 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  

ท่ีพัก SIGNATURE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 



 

Day5 โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – เมืองเอฟฟซุส – หองอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – เมือง

โบราณเฮียราโพลิส  

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเปนประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆ 

ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังใหกับ  แบรนดดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่อง

หนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

 จากน้ันนำทานเขาชม เมืองเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก (Lonia) จาก

กรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็ก

ซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นำทานเดินบนถนนหินผานใจ

กลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่ง

ยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบัน เขาชม หองอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยรของหองน้ำ หองอบไอน้ำ ใหเห็นอยูจนถึง

ทุกวันนี้ นำทานถายภาพเปนที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศ สรางโดยติเบริอสุ จูลิอุส อาควิลา อุทิศ

ใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซสุ ในป 657 – 660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทำจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงนี้ ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน

มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2015 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  

ท่ีพัก ADEMPIRA THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

นำทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีน้ำพุเกลือแร

รอนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีก

กอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกก่ึงสถาปตยกรรมสีขาวข้ึน  

นำทานเขาชม ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของ

น้ำพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเปนช้ันๆ หลาย

ชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราว

หิมะขวางทางน้ำเปนทางยาว ซึ ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณ

เดียวกันน้ียังเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปนเมืองโรมัน

โบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ำพุเกลือแรรอน ซึ ่งเช่ือกันวามี

สรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทำใหเมืองน้ีเกิด

การพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ 

วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1988 



 

Day6 พิพิธภัณธเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – ที่พักคาราวานเซราย – ชมโชวระบำ Belly Dance 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) ภายนอกเปนหอทรงกระบอกสีเขียว ภายในประดับตกแตงแบบชาวมุสลิม จัด

แสดงขาวของเครื่องใชของทานเมฟลานา และยังเปนสุสานสำหรับบิดาและบุตรของทานเมฟลานาอีกดวย 

ระหวางทางนำทานแวะถายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เปนสถานที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเสนทางสายไหม

และชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 

หลังจากน้ันนำทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแตโบราณกาล 

เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางการคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพ้ืนท่ีพิเศษ

ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจากลาวาท่ีพนออกมา และเถาถานจำนวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถม

เปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวยคว่ำปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชน

พ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ดินแดนแหงปลองไฟนางฟา” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ีอาศัยอยูใน

ดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณนี้ และมีเมืองใตดินโบราณที่ใหญที่สุดในโลกก็วาได ซึ่ง

ภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ำ หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอน้ำ บางหองเปนหองโถง

กวาง ดวยความอัศจรรยใตพ้ืนดินแหงน้ี เมืองคัปปาโดเกีย จึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป 

ค.ศ. 1985 ไดข้ึนทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเกียเปนสถานท่ีมรดกโลกอีกดวย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ หองอาหารโรงแรม  

 นำทานชมการแสดงพ้ืนเมือง โชวระบำหนาทอง (Belly Dance) เปนการโชวเตนรำท่ีเกาแกอยางหน่ึงของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ป ใน

ดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเช่ือกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสำคัญท่ีไดอนุรักษระบำหนาทองน้ีไวใหมีมาจนถึง

ปจจุบัน การโชวระบำหนาทองนี้ไดมีมาอยางแพรหลายและมีการพัฒนาซึ่งเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบำหนาทองของ

ประเทศตุรกีในปจจุบัน 

ท่ีพัก KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสำหรับคางคืนท่ีโรงแรมถ้ำ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน เน่ืองจากโดยสวน

ใหญโรงแรมสไตลถ้ำบางแหงในเมอืงน้ีไมมีลิฟตใหบริการ 

 

 



 

Day7 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – เมืองใตดิน – พิพิธภัณฑเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร      

– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเคร่ืองประดับ – สนามบินไกเซรี – สนามบินอิสตันบูล 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางชม บอลลูนหลากสี (ไมรวมคาขึ้นบอลลูน) ไฮไลทของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ใหทานได

อิสระถายภาพและหากทานใดสนใจข้ึนบอลลูน และกิจกรรมอ่ืนๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรมเสริมพิเศษน้ีไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) สำหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเปนตองออกจาก

โรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก 

ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ 

ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรม

พิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน 

2. รถจี๊ปทัวร (Jeep Tour) สำหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเปนตองออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็ก

สามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการนั่งรถจี๊ปอยูที่ ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ  

(USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลนู และเครื่อง

รอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สำหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเปนตอง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินใน

บริเวณท่ีรถเล็กสามารถเดินทางไปได ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จำกัดโดยสารไมเกิน 3 ทาน/คัน คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถมัสแตงโบราณอยู

ท่ี ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรม

พิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน  

คำแนะนำ 

- เน่ืองดวยขอกำหนดของเวลา ทานจำเปนตองเลือกซื้อแพ็กเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งกอนออกเดินทาง และควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยู

ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไป) 

- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขัน้รุนแรง, ตั้งครรภ หรือ เด็กอายุต่ำกวา 7 ป เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

- สำหรับทานท่ีไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจำเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก 

 

 



 

นำทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองที่ตั้งอยูในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เปน

ท่ีตั้งถ่ินฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนสถานท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนท่ีหลบหนีภัยจากการไลทำรายและสังหารกอนท่ีคริสต

ศาสนาจะเปนของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนถานจำนวนมากมายที่ตั้งอยูในบริเวณนี้ เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการทอพรม และการ

ผลิตเครื่องเซรามิก ล้ำคาท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก นำทานเขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบ

ภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทำลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต ภายในมีโซนหองตางๆ อาทิ หองนอน หองน้ำ หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอก

สัตว โบสถ บอน้ำ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบา 

เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใตดินแหงน้ี  

นำทานถายภาพดานนอก พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ำเปนจำนวนมากเพ่ือสรางโบสถ 

และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน พิเศษ เคบับตนตำรับ 

 นำทานเดินทางสู หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เปนหินทรงสูงใหญท่ีมีรูปรางคลายเห็ดสามหัว รูปราง

แปลกตา จากน้ันนำทานเดินทางสู หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เปนหนาผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพ่ือใหนกพิราบเขาไปทำรัง

อาศัยอยู เน่ืองจากสมัยกอนชาวเมืองใชนกพิราบมีหนาท่ีเปนผูสงสารสำคัญในแถบละแวกน้ัน และยังเปนสัตวเลี้ยงอีกดวย 

 จากนั้นนำทานเดินทางสู หุบเขาอุชิซาร (Uchisar Valley)ใหทานไดถายภาพดานหนา เปนหุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย 

ซึ่งหุบเขาแหงนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย อุชิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของ

บริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร มีไวทำหนาท่ีเปนปอมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 

 จากนั้นนำทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ 

(Jewelry Factory) เพื่อใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อ

สินคา 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพ่ือสะดวกแกการชอปปง 

 นำทานเดินทางสู สนามบินไกเซรี ประเทศตุรกี 

21.00 นำทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK2021  

22.35 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตรุกี เพ่ือรอตอเครื่อง 

 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

01.55 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


