
 
 
 

 



 

BKK  IST

TK069 23.30 
  

ASR  IST

TK2021 21.00 

  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 
พระราชวังโดลมาบาหเช–สุเหราสีน้ําเงิน 
โซเฟย –สไปซบาซาร – หอคอยกาลาตา

3 
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส –เมืองชานัคคาเล 
ทรอยริมทะเล – อุทยานแหงชาติเมืองทรอย 
ทรอย  

4 

นั่งกระเชาสูเมืองโบราณเปอรกามัน 
โอลิมเปยนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส 
ฟซุส – หองอาบน้ําโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส 
– เตอรกิช ดีไลท 

5 โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – เมืองปามุคคาเล 
โบราณเฮียราโพลิส 

6 
เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย
แสดงระบําหนาทองBelly Dance 

7 

เมืองใตดิน –พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
เขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร  –โรงงานเซรามิก 
เคร่ืองประดับ– โรงแรมทอพรม – สนามบินไกรเซรี 
ตันบูล 

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

เทีย่วบนิที ่  เวลาออก  

เทีย่วบนิที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 

IST 
 

06.30 
  

IST IST 
 

22.35 TK068 01.
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เทีย่ง 

  
สนามบินอิสตันบูล – เ มืองอิสตันบูล – 

สุเหราสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต
หอคอยกาลาตา– จัตุรัสทักษิม 

  

เมืองชานัคคาเล – มาไมจําลองเมือง
อุทยานแหงชาติเมืองทรอย – มาไมจําลองเมือง   

นั่งกระเชาสูเมืองโบราณเปอรกามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหาร
โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ –เมืองเอฟ

หอสมุดเซลซุส – บานพระแมมารี   

เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝาย – เมือง
  

คาราวานเซราย–เมืองคัปปาโดเกีย –ชมการ
  

พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม –หุบเขาพาซาแบค – หุบ
โรงงานเซรามิก – โรงงาน

สนามบินไกรเซรี – สนามบินอิส   

สนามบินสุวรรณภูมิ   

เทีย่วบนิที ่  เวลาออก            

            

วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ   

  

 BKK 
 

01.45 15.00 

  

 โรงแรม เยน็ 
  

 

GOLDEN 
WAYHOTEL 

หรือเทียบเทา  

 
IRIS HOTEL 

หรือเทียบเทา  

 

COMFORT ADA 
CLASS HOTEL 

หรือเทียบเทา  

 
TRIPOLIS HOTEL 
หรือเทียบเทา  

 

KALSEDON 
BOUTIQUE CAVE  
หรือเทียบเทา  

  

  

เวลาออก             



 

วันเดนิทาง ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเดก็/ทาน 
(อายไุมเกนิ 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพักเดีย่ว 

14 – 21 มกราคม 2566 39,990 39,990 19,990 9,000 

21 – 28 มกราคม 2566 39,990 39,990 19,990 9,000 

28 ม.ค. – 04 ก.พ. 2566 39,990 39,990 19,990 9,000 

04 – 11 กมุภาพนัธ 2566 39,990 39,990 19,990 9,000 

18 – 25 กมุภาพนัธ 2566 39,990 39,990 19,990 9,000 

25 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2566 39,990 39,990 19,990 9,000 

02 – 09 มีนาคม 2566 41,990 41,990 21,990 9,000 

11 – 18 มีนาคม 2566 40,990 40,990 20,990 9,000 

18 – 25 มีนาคม 2566 40,990 40,990 20,990 9,000 

23 – 30 มีนาคม 2566 40,990 40,990 20,990 9,000 

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 40,990 40,990 20,990 9,000 

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
**อตัรานีไ้มรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 70 USD/ทาน** 

**เนือ่งจากตัว๋โดยสารเปนตัว๋กรุป (หมูคณะ) ไมสามารถอพัเกรดทีน่ัง่ รีฟนด และเลือ่นการเดนิทาง** 
อตัราคาบรกิารขางตน คาํนวณจากภาษนี้าํมนั ณ วนัที ่29ตลุาคม 2565  

 
สาํคญัโปรดอาน 

1. กรณุาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชาํระเงินมัดจําทานละ 20,000 
บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอยกวา 21 วัน ตอง
ชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมผีูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. หนังสือเดินทางตางประเทศชําระเพ่ิม 1,000 บาททุกกรณ ี
4. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

อตัราคาบรกิาร 



6. ในกรณท่ีีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกาํหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผดิชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูใน
รายการทัวร) 

7. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน

Day1 สนามบินสวุรรณภมู ิ 

 

20.00 นัดหมายพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4อาคาร
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน Turkish 
Airlines (TK) โดยมีปายตอนรับ เลทสโกกรุปและมี
เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกพรอมแนะนําขอมูล
ในการเดินทางใหแกทาน 

23.30 นําทานออกเดินทางสูสนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกี
โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK069 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช เวลา
เดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที 

 
Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาหเช – 

สุเหราสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนตโซเฟย – สไปซบาซาร – หอคอยกาลาตา– จัตุรัส
ทักษิม 

 

06.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีหลังจากน้ันนําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 
รับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

 นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul)เปนเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มี
ประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลท่ีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอส
ฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป 
(ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงาม
ผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีกท้ังพ้ืนท่ี
ประวัติศาสตรแหงอิสตันบูล ฝงทวีปยุโรป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ค. 1986 

 
 
 
 
 



 
 
 
 นําทานถายภาพดานหนาพระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace)สรางโดยสุลตานดบั

ดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป ค.ศ. 1843 และเสร็จส้ินในป ค.ศ. 1856 สรางดวยหินออนท้ัง
หลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริม
ชายฝงทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดา
ดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา นํ้าพุอุทยานดอกไม สระนํ้า รูปปน รูปสลักตางๆ วางประดับไว
อยางลงตัวนาชื่นชมในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง 

 นําทานถายภาพเปนท่ีระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome)คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใช
เปนสนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส 
ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึงการแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central 
Moscow Hippodrome) นาเสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนส
แตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในปจจุบัน 
แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้น
ระหวางป ค.ศ. 203 – 330 แตปจจุบันเหลือเพียง 
เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of 
Constantine VII) สรางเมื่อไหรไมมีใครทราบ 
แตบูรณะเมื่อศตวรรษท่ี 10 เสาตนท่ี 2 คือ เสางู 
ท่ีเชื่อวาสรางกอนคริสตกาลมา 479 ป เปนรูป
สลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟ (Delphi) แลว
ถูกขนยายมาตั้งท่ีน่ีเมื่อ ศตวรรษท่ี 4 ปจจุบันเหลือเพียงครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อียิปต 
หรือเสาโอเบลิสก (Obelisk of Thutmose)  สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะ
ของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะ
กวางและ 

  
คอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงส่ีเหลี่ยมส่ีดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนพีรา
มิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสก 

 นําทานเดินทางเขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque)หรือ ชื่อเดิม สุเหราสุลตานอาหเหม็ดท่ี 1 
(Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรอดเทา ถอดหมวก ถอด
แวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี สามารถถายภาพดานในได หามสงเสียงดังและกรุณาทํากิริยา
ใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป ค.ศ. 1609 และเสร็จส้ินในป ค.ศ. 1616 (1 ปกอนสุลตานอาห
เหม็ดส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนํา
ศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามาสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหรา
สีนํ้าเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟาจากอซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ  

 
 



 
 
 
 ทิวลิป คารเนชั่น เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็ม

ทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนท่ี
ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงค จะมีส่ิงกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป 
เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้า ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

หมายเหตุ : โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหราและจําเปนตองถอดรองเทากอนเขาชม 

 สุภาพสตรี :ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ :ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ ปลาแมคเคอเรลยางและ MIX SEAFOOD 
 นําทานชม วิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟย (Hagia Sophia)1 ใน 7 

ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางเปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปน
ยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินกอน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรกเขาครอบครองเมือง ได
เปลี่ยนโบสถน้ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซู
คริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคง
บรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมี
พ้ืนท่ีโลงภายในใหญท่ีสุด กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับนํ้าหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทน
การใชเสาคํ้ายันท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาล้ําหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงใน
เหตุผลสําคัญท่ีทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง 
นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar)หรือ ตลาดอียิปต (Egyptian Bazaar) เปน
ตลาดเครื่องเทศตั้งอยูใกลกับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดท่ีใหญเปน
อันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางขึ้นตั้งแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของมัสยิดใหม 
ภายในตลาดยังมีสินคามากมายใหไดเลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของตุรกี, 
เครื่องเพชรพลอย, ของท่ีระลึก, ผลไมแหง และเครื่องประดับตางๆ อีกดวย นําทานถายภาพกับ 
 หอคอยกาลาตา (Galata Tower)หอคอยหินสไตลโรมัน แบบสถาปตยกรรมโรมาเนสก ตัวตึก
ประกอบดวย 9 ชั้น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเปนทรงกรวย อีกหน่ึงสัญลักษณเมืองอิส
ตันบูล สรางขึ้นในป ค.ศ.1348 เพ่ือไวเปนหอสังเกตการณปองกันขาศึกจากทางทะเลปจจุบัน
ชั้นบนเปดใหนักทองเท่ียวขึ้นชมทัศนียภาพของเมือง จากน้ันนําทานเดินทางสู จัตุรัสทักษิมส
แควร (Taksim Square)ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิสตันบูล มีรานคา
มากมาย ตั้งแตของท่ีระลึก, รานอาหารพ้ืนเมือง และยังมีแทรมปโบราณ (Tram) เรียกไดวาท่ี
แหงน้ีเปนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่าํ อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ทีพ่กั GOLDEN WAYHOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 
 
 



 
 

Day3 ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล – มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล– อทุยาน
แหงชาติเมืองทรอย – มาไมจําลองเมืองทรอย 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus Cruise)ซึ่งเปนชองแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา(The 
Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความ
ยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวาง เริ่มตั้งแต 500เมตร จนถึง 
3 กิโลเมตร ชองแคบน้ีถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีป
ยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลวชอง
แคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งในการปองกัน
ประเทศตุรกีอีกดวยขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนีย
ภาพอันสวยงามของริมฝงชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปนพระราชวัง
โดลมาบาหเชหรือบานเรือสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหงประเทศตุรกีท้ังระหวางลองเรือ 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale)ปจจุบันเปนเมืองท่ีมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด (Hellespont) มีความยาว 
65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากตั้งอยูบนจุดแคบท่ีสุดของชองแคบ
ดารดะเนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเล
อีเจียนซึ่งตั้งอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนท่ีตั้งของเมืองทรอย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 นําทานชมและถายภาพ มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) 

เปนมาไมท่ีมีชื่อเสียงโดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภาพยนตรฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy)ในป 
2004 มีแบรด พิตต แสดงชื่อดังระดับโลกเปนนักแสดงนํา ทางทีมงานไดจําลองมาไมขนาดใหญ
สีดํา เพ่ือใชดําเนินเรื่องและเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของเรื่องทรอย หลังจากน้ันทางทีมงานจึงมอบ
มาไมจําลองตัวน้ีใหกับทางการตุรกี เพ่ือเปนเกียรติและสรางชื่อเสียงใหกับเมืองชานัคคาเลอีก
ดวย 

 
หลังจากน้ันนําทานสู อุทยานแหงชาติทรอย (Troy National Park)เปน

โบราณสถานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงชองโลกท่ีมีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 5,000 ป ภายในอุทยานนําทานชมมาไมโทรจันหรือมา
ไมจําลองเมืองทรอย (Trojan Horse)เปนมาไมท่ีสรางจําลองจาก
บันทึกทางประวัติศาสตร ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอย
เพ่ือเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามา
เปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลม
สลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 

 



 
 
 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ที่พัก IRIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
Day4 นั่งกระเชาสูเมืองโบราณเปอรกามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปยนเซอุส– โรง

ละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ –เมืองเอฟฟซุส – หองอาบน้ําโรมันโบราณ– หอสมุด
เซลซุส – บานพระแมมารี – เตอรกิช ดีไลท 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัน (Cable Car to 

Pergamon)ตั้งตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลีย 
 หางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมนํ้าไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของ

กรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานท่ีสําคัญแตโบราณกาล คือ วิหารอะ
โครโปลิส (Acropolis)ซึ่งเปนท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค 
บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion)ปจจุบัน
น้ีเหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมท่ีเมือง
เบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis)เปนโรงละครท่ีชัน
ท่ีสุดในโลกตั้งอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลวา นคร
บนท่ีสูง ซึ่งเปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐาน
ในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง มักเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมปอมปราการเหลาน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เมือง

ทาเลียบชายฝงทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองท่ีมี
ชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงสงออกท่ัวโลกนําทานเดินทางสู เมืองเอฟฟซุส 
(Ephesus)เปนเมืองกรีกโบราณท่ีตั้งอยูทางฝงตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียรใน
ประเทศตุรกีปจจุบันเมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาว
โยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน 

นําทานเดินบนถนนหินผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเมื่อสมัย 
2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใช
งานไดจนถึงปจจุบัน เขาชม หองอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอย 

 ของหองนํ้า หองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นําทานถายภาพเปนท่ีระลึก กับ หอสมุดเซล
ซุส (Library of Celsus)มีความสวยงามเปนเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับ
บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657– 660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใต
หอสมุดแหงน้ี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อป ค.ศ. 2015 

 จากน้ันนําทานเขาชม บานพระแมมารี (House of Virgin 
Mary) ชื่อกันวาเปนท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและ
ส้ินพระชนมในบานหลังน้ีตั้งอยูบนภูเขาสูงเปนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีคริสตศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให
ไดสักครั้งในชีวิตจากน้ันนําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop)คือ
ขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนทองถิ่นเรียก
กันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรง 

 ลูกเตาท่ีประกอบขึ้นจากแปงและนํ้าตาล มักจะมีอัล
มอนด วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเขา
ไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลง
ไปทันทีเมื่อเสิรฟกับ 

 
นํ้าตาลไอซิ่งท่ีคลุกเคลาประหน่ึงแปงฝุน มีรสหวาน สอดแทรกดวยความกรอบและมันของถั่ว
คุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูกับชารอน หรือ ชากลิ่นแอปเปล 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั COMFORT ADA CLASSHOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 
 

Day5 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง(Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเปนประเทศท่ีมี

ฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆ ของโลก ท้ังยังผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดัง 
 
 
 



 
 
 
 
 ในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจาก

เครื่องหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)เมืองท่ีมีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุ

ขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึก
กึ่งสถาปตยกรรมสีขาวขึ้น 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle)ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนน้ีได

กอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียม
ทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากภายใน
บริเวณเดียวกันน้ียังเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis)เปนเมืองโรมันโบราณท่ีสราง
ลอมรอบบริ เวณท่ีเปน นํ้าพุเกลือแรรอน ซึ่ ง เชื่อกันวามี
สรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทํา
ใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยูท่ัวไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร 
อาทิ โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล 
สุสานโรมันโบราณ ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1988 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั TRIPOLISHOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 
  
 
Day6 เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบําหนาทอง 

Belly Dance 

 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ระหวางทางนําทานแวะถายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai)เปนสถานท่ีพักแรกของ
กองคาราวานในสมัยโบราณตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา

กับภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม 
 
 



 
 
 
 
  เสนทางการคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปน

พ้ืนท่ีพิเศษท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจากลาวาท่ีพน
ออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมา จาก
กระแสนํ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับลานป จนเกิด
เปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวยคว่ําปลอง กระโจม โดม 
และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา 

  “ดินแดนแหงปลองไฟนางฟา” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชน
เผารุนแรกๆ ท่ีอาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยง
มากันอยูบริเวณน้ี และมีเมืองใตดินโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลกก็วาได ซึ่งภายในเมืองใตดินมี
ครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองนํ้า หองครัวหองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ 
บอนํ้า บางหองเปนหองโถงกวาง ดวยความอัศจรรยใตพ้ืนดินแหงน้ีเมืองคัปปาโดเกีย จึงไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 ได
ขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเกียเปนสถานท่ีมรดกโลกอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง โชวระบําหนาทอง (Belly Dance)เปนการโชวเตนรําท่ีเกาแก

อยางหน่ึงของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน 
นักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญท่ีไดอนุรักษระบําหนาทองน้ีไว
ใหมีมาจนถึงปจจุบัน การโชวระบําหนาทองน้ีไดมีมาอยางแพรหลายและมีการพัฒนาซึ่งเปน
ศิลปะท่ีโดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองของประเทศตุรกีในปจจุบัน 

ทีพ่กั KALSEDON BOUTIQUE CAVE HOTELระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 
หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนท่ีโรงแรมถ้ํา เพ่ือ

ความสะดวกในการเดนิทางของทาน เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถ้ําในเมืองน้ีไมมี
ลิฟทใหบรกิาร 

 
Day7 เมืองใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ– หุบ

เขาอุซิซาร – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – โรงแรมทอพรม– สนามบินไกร
เซรี – สนามบินอิสตันบูล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับการขึ้นบอลลูนเปนไฮไลทของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักทองเท่ียวท่ัวทุกมุม
โลก ใหทานไดอิสระหากทานใดสนใจขึ้นบอลลูน และกิจกรรมอ่ืนๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรม
เสริมพิเศษน้ีไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 
 
 
 



 
 
 
 

1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) สําหรับทานท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโด
เกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม
ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้น
บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุม
หน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้น
บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 
ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ  
ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ
เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

2. รถจ๊ีปทัวร (Jeep Tour) สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ
ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถิ่น
มารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็ก 

3. สามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจ๊ีป ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถจ๊ี
ปอยูท่ี ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ
เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

4. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 
น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน
ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถเดินทางไปได ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จํากัดโดยสารไมเกิน 3 
ทาน/คัน คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถมัสแตงโบราณอยูท่ี ทานละ 100 – 150 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐ(USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร
ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ัน
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

คําแนะนํา 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซื้อแพ็กเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง 
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งกอนออกเดินทาง และควรแจงให

หัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจาก
ประเทศไป) 

 
 
 
 



 
 
 
 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ หรือ เด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขารวม
โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

- สําหรับทานท่ีไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme)เปนเมืองท่ีตั้งอยูใน
อาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโต
เลียประเทศตุรกี เปนท่ีตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน 
และเปนสถานท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนท่ี
หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสต 
ศาสนาจะเปนของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนถาน
จํานวนมากมายท่ีตั้งอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดานการทอพรม และการผลิตเครื่อง
เซรามิก ล้ําคาท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกนําทานเขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปน
สถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนา
คริสต ภายในมีโซนหองตางๆ อาทิ หองนอน หองนํ้า หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอก
สัตว โบสถ บอนํ้า บางหองเปนหองโถงกวางวา 
กันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน และระบบระบายอากาศท่ีดี แตอากาศคอนขางบาง
เบา เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใชความ
ระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใตดินแหงน้ีจากน้ันนําทานถายภาพดานนอกพิพิธภัณฑ
กลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme)ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกราน
ของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่นพิเศษ เคบับตนตํารับ 
 นําทานเดินทางสู หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley)หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เปน

หินทรงสูงใหญท่ีมีรูปรางคลายเห็ดสามหัวรูปรางแปลกตาจากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขา
นกพิราบ (Pigeon Valley)เปนหนาผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพ่ือใหนกพิราบเขา
ไปทํารังอาศัยอยู เน่ืองจากสมัยกอนชาวเมืองใชนกพิราบมีหนาท่ีเปนผูสงสารสําคัญในแถบ
ละแวกน้ัน และยังเปนสัตวเลี้ยงอีกดวย 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขาอุชิซาร (Uchisar Valley)ใหทานไดถายภาพดานหนา เปนหุบ
เขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งหุบเขาแหงน้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด 
อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเปนท่ีอยูอาศัย อุชิซาร คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุด
ของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร มีไวทําหนาท่ีเปนปอมปราการท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 

 
 



 
 
 
 
 จากน้ันนําทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานทอพรม(CarpetFactory), โรงงานเซรามิก 

(Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)เพ่ือใหทานไดชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก อิสระใหทานไดเลือก
ซื้อสินคา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสู สนามบินไกเซรปีระเทศตุรกี 
21.00 นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกีโดยสายการบิน Turkish Airlines

เท่ียวบินท่ี TK2021 
22.35 เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับลูประเทศตรุก ีเพ่ือรอตอเครื่อง 
 
 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

01.45 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines
เท่ียวบินท่ี TK068(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากทีมงาน
เลทสโกกรุป 

 



 



 



 



 


