
วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

2 
สนามบินอิสตันบูล – เมืองซาฟรานโบลู 
พิพิธภัณฑซาฟรานโบลู – ตลาดยานเมืองเกา 

3 
สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก – ทะเลสาบเกลือ 
ใตดิน – พิพิธภัณฑเกอเรเม– หุบเขาแดงหรือหุบเขา
ระบําหนาทอง Belly Dance 

4 
โรงงานทอพรม –หุบเขาอุซิซาร –โรงงานเซรามิก 
หุบเขานกพิราบ –หุบเขาพาซาแบค– เมืองคอนยา

5 เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
ดาซึ 

6 โรงงานผลิตเครื่องหนัง –เมืองเอฟฟซุส 

โปรแกรมทวัร อาหาร 
เชา เทีย่ง 

  
 – จุดชมวิวเนินเขาฮิดอรลิค – 

ตลาดยานเมืองเกา – เมืองอังการา   

ทะเลสาบเกลือ –เมืองคัปปาโดเกีย – เมือง
แดงหรือหุบเขากุหลาบ –ชมการแสดง   

โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ–
เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย   

เมืองโบราณเฮียราโพลิส– เมืองคูซา
  

เมืองเอฟฟซุส – หองอาบนํ้าโรมันโบราณ –   

 โรงแรม เยน็ 
  

 
TURIST HOTEL 

หรือเทียบเทา  

 

KALSEDON 
BOUTIQUE CAVE  
หรือเทียบเทา  

 
DUNDAR HOTEL 
หรือเทียบเทา  

 

COMFORT ADA 
CLASS HOTEL 

หรือเทียบเทา  

 TROIA TUSAN 



 
  

วันเดนิทาง ตารางเวลาเทีย่วบนิ

09 – 17 มกราคม 2566 
TK065 BKK-
TK068 IST-BKK01

22 – 30 มกราคม 2566 
TK065 BKK-
TK068 IST-BKK01

01 – 09กุมภาพนัธ 2566 

TK065 BKK-

TK064 IST
10.10+1

02 – 10กุมภาพนัธ 2566 
TK065 BKK-

TK064 IST

10.10+1

04 – 12 กุมภาพนัธ 2566 
TK065 BKK-
TK068 IST-BKK01

05 – 13 กุมภาพนัธ 2566 
TK065 BKK-

TK064 IST
10.10+1

18 – 26 กมุภาพนัธ 2566 
TK065 BKK-
TK068 IST-BKK01

04 – 12 มีนาคม 2566 
TK069 BKK-

TK068 IST-BKK01

27 มี.ค. – 04 เม.ย. 2566 
TK069 BKK-
TK068 IST-BKK01

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 
*อตัรานีไ้มรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

**เนือ่งจากตัว๋โดยสารเปนตัว๋กรุป 
อตัราคาบรกิารขางตน คาํนวณจากภาษนี้าํมนั ณ วนัที ่

 

 
 
 
 

หอสมุดเซลซุส–เตอรกิช ดีไลท– หมูบานซิรินเซ

7 
อุทยานแหงชาติเมืองทรอย – มาไมจําลองเมืองทรอย
ทรอยริมทะเล – เมืองอิสตันบูล –ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 
พารค มอล 

8 
สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนตโซเฟย
พอรต        – จัตุรัสทักษิม –สนามบินอิสตันบูล

9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ  

  

ตารางเวลาเทีย่วบนิ ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรไมรวม
ตั๋วเครือ่งบนิ

-IST 22.55-05.45 
BKK01.45-15.00 

39,990 

-IST 22.55-05.45 
BKK01.45-15.00 

39,990 

-IST 22.55-05.45 

TK064 IST-BKK 20.55-
10.10+1 

39,990 

-IST 22.55-05.45 
TK064 IST-BKK 20.55-

10.10+1 

39,990 

-IST 22.55-05.45 
BKK01.45-15.00 

39,990 

-IST 22.55-05.45 
TK064 IST-BKK 20.55-

10.10+1 
39,990 

-IST 22.55-05.45 
BKK01.45-15.00 

39,990 

-IST 23.30-06.30 

BKK01.45-15.00 
40,990 

-IST 23.00-05.15 
BKK01.45-15.25 

39,990 

เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 
อตัรานีไ้มรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 

เนือ่งจากตัว๋โดยสารเปนตัว๋กรุป (หมูคณะ) ไมสามารถอพัเกรดทีน่ัง่ รีฟนด และเลือ่นการเดนิทาง
อตัราคาบรกิารขางตน คาํนวณจากภาษนี้าํมนั ณ วนัที ่15พฤศจกิายน

หมูบานซิรินเซ – เมืองชานัคคาเล 

มาไมจําลองเมืองทรอย–มาไมจําลองเมือง
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – หางอิสตินเย   

เซนตโซเฟย –หอคอยกาลาตา – กาลาตา
สนามบินอิสตันบูล   

   

อตัราคาบรกิาร 

 
  

ราคาทัวรไมรวม 
ตั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หองพักเดีย่ว 

19,990 11,000 

19,990 11,000 

19,990 11,000 

19,990 11,000 

19,990 11,000 

19,990 11,000 

19,990 11,000 

20,990 11,000 

19,990 11,000 

ทานละ 15,000 บาท 
อตัรานีไ้มรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หวัหนาทวัร ทานละ 80 USD/ทาน* 

และเลือ่นการเดนิทาง** 
พฤศจกิายน 2565  

HOTEL 
หรือเทียบเทา  

 
PULLMAN HOTEL 
หรือเทียบเทา  

  

  



 
 
 
สาํคญัโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท/ทาน และ
ชําระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% 
เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน
ที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. หนังสือเดินทางตางประเทศชําระเพ่ิม 1,000 บาททุกกรณี 
4. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอน

ทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนําเทาน้ัน 

5. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทําความสะอาด
หองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุก
ประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
Day1 สนามบินสวุรรณภมู ิ 
 

19.30 นัดหมายพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน Turkish Airlines 
(TK) โดยมีปายตอนรับ เลทสโกกรุปและมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกพรอมแนะนําขอมูลในการเดินทาง
ใหแกทาน 

22.55 นําทานออกเดินทางสูสนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยสาย
การบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK065 (บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 
นาที 

 
Day2 สนามบินอิสตันบูล – เมืองซาฟรานโบลู – จุดชม

วิวเนินเขาฮิดอรลิค – พิพิธภัณฑซาฟรานโบลู – 
ตลาดยานเมืองเกา – เมืองอังการา 

 
05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกีหลังจากน้ันนําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง รับสัมภาระ 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)พรอมออกเดินทางทองเที่ยวเมืองซาฟรานโบลู (Safranbolu)เปน
หมูบานที่มีลักษณะบานเรือนในแบบออตโตมันโดยแท ไดรับการแตงต้ังใหเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก
ในป ค.ศ. 1994 ที่แสดงถึงมรดกทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรมผานทางโครงสรางทางสถาปตยกรรม
มากกวาหน่ึงพันโครงสรางที่แสดงถึงตัวตนของสถาปตยกรรมดั้งเดิมของตุรกี ทั้งอาคารบานเรือน สุเหรา  

 
 



 
 
 โรงพยาบาล หอนาฬิกา รวมไปถึงปอมตํารวจที่ขึ้นช่ือวาสวยติดอันดับตนๆ ของโลก ทั้งน้ียังเปนแหลงรวมอารย

ธรรมตางๆ มากมาย อาทิ จักรวรรดิโรมัน อาณาจักรไบแซนไทน อาณาจักรเซลจุก และอาณาจักรออตโตมัน 
ทั้งน้ียังเปนเสนทางการคาขายเสนทางสายไหมระหวางเมืองอิสตันบูลอีกดวย เมืองซาฟรานโบลูเปนถิ่นกําเนิด
ของหญาฝร่ัน หลักๆ จะสะกัดสีของหญาฝร่ันเพ่ือใชเปนสีใสทั้งขนมและอาหารของตุรกี  ดวยความหอมที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ นอกจากไวเปนสีผสมอาหารแลวยังสามารถใชในการยอมผาเพ่ือทําพรมอีกดวย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานเดินทางสู จุดชมวิวเนินเขาฮิดิรลิค (Hidirlik Hill)ใหทานอิสระถายภาพบรรยากาศเมืองซาฟรานโบลูทั้ง
เมืองแบบพาโนรามา บริเวณใกลๆ มีรานชาไวบริการ ใหทานอิสระเลือกซ้ือเคร่ืองดื่ม หรือเก็บภาพประทับใจใน
สวนชมวิวตามอัธยาศัย นําทานเขาชม พิพิธภัณฑซาฟรานโบลู (Kaymakam Evi Museum House)ดานใน
เปนการจําลองกิจวัตรของชาวบานที่แยกชายหญิงใหผูชายน่ังรออาหารที่ผูหญิงตองเปนผูทําอาหาร งานบาน
งานเรือน สะทอนใหเห็นถึงคานิยมที่ผูชายเปนใหญ อีกทั้งยังแสดงถึงบานแบบดั้งเดิมเหลาน้ีเปนตัวอยางที่
สมบูรณแบบของ 
สถาปตยกรรมพลเรือนแบบเกา ซ่ึงสะทอนชีวิตทางสังคมของตุรกีในศตวรรษที่ 18 และ 19 ขนาดและการ
วางแผนของบานไดรับผลกระทบอยางมากจากขนาดใหญของครอบครัว  
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ สมาชิกทั้งหมดของครอบครัวใหญที่อาศัยอยูดวยกันในบานหลังเดียว สถาปตยกรรมที่นา
ประทับใจของหลังคาทําใหพวกเขาถูกเรียกวาบานที่มีหาสวนหนา บานเปนสองหรือสามช้ันประกอบดวยหอง 6 
ถึง 9 แตละหองมีรายละเอียดทั้งหมดและมีพ้ืนที่หนาตางกวางขวางใหแสงสวางเพียงพอ งานไมที่ละเอียดออน
และการแกะสลักตกแตงผนังและเพดาน ราวบันได ลูกบิดในรม ฯลฯ ทั้งหมดมารวมกันเพ่ือสรางความสามัคคีที่
ไมมีใครเทียบของสุนทรียศาสตรทางสถาปตยกรรมและศิลปะตุรกี จากน้ันนําทานอิสระชอปปงตลาดยานเมือง
เกา (Old Square) เปนตรอกซอยในเมืองซาฟรานโบลู มีทั้งเส้ือผา เคร่ืองประดับ อาหารและขนมใหทานได
เลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝาก หรือจะเลือกมุมถายภาพกับความสวยงามของบานเรือนดั้งเดิมแบบออตโตมันเพ่ืออัพ
โหลดโซเชียลมีเดียตามอัธยาศัย 
 
นําทานเดินทางสูเมืองอังการา (Angara) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญเปน
อันดับสองในประเทศตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเปน
ที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการและสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม  

ที่พัก TURIST HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
Day3 สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใตดิน – 

พิพิธภัณฑเกอเรเม – หุบเขาแดงหรือหุบเขากุหลาบ – ชมการแสดงระบําหนาทอง Belly 
Dance 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานถายภาพดานนอกสุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก (Ataturk Mausoleum)เปนอนุสรณสถานและสุสาน
ของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติรก ซ่ึงเปนผูนําในสงครามการกอบกูอิสรภาพของตุรกี หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 ผู
กอต้ังสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสทาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี 
สุสานแหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944 – 1953 มีความสําคัญกับประเทศตุรกี
เปนอยางมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีราตุรกี ถูกพิมพขึ้นระหวางป 1966 – 1987 และ ป 1999 – 2009 
ปรากฏภาพ 
 



 
 
 
 
สุสานแหงน้ีบนธนบัตรลีราดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake)เปนทะเลสาบนํ้าเค็มที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของตุรกี ซ่ึงเปนทะเลสาบนํ้าเค็มที่มีเปอรเซ็นตของเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบ
เกลือในหนารอน นํ้าทะเลสาบจะเหือดแหงเหลือเพียงแตกองเกลือที่ตกผลึกเปนแผนหนาหลายสิบเซ็นติเมตร 
มองเห็นเปนพ้ืนสีขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบเกลือแหงน้ียังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง Star War อีกดวย 

 นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํากับภูเขาเทารุส มี
ความสําคัญมาแตโบราณกาลเพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางการคาขายแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพ้ืนที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ
ประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจากลาวาที่พนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปน
แผนดินช้ันใหมขึ้นมา จากน้ันกระแสนํ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับ
ลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวยคว่ําปลอง กระโจม โดม 
และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ดินแดนแหงปลองไฟ
นางฟา” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย เปนช่ือเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูใน
ดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินที่
ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกียแหงน้ี ถือเปนเมืองใตดินโบราณที่ใหญที่สุดในโลกก็วาได ซ่ึงภายในเมืองใตดินมี
ครบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองนํ้า หองครัวหองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอนํ้า บางหอง
เปนหองโถงกวาง ดวยความอัศจรรยใตพ้ืนดินแหงน้ี เมืองคัปปาโดเกีย จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานเดินทางสู เมอืงเกอเรเม (Goreme)เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลาง
ของอานาโตเลียประเทศตุรกี เปนที่ต้ังถิ่นฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนสถานที่ที่ชาวคริสเตียนยุค
แรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทาํรายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนของจกัรวรรดิ ทีจ่ะเห็น
ไดจากคริสตศาสนถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรมและการ 
 
ผลิตเคร่ืองเซรามิก ล้ําคาที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกจากน้ันนําทานเขาชม เมืองใตดิน (Underground City) 
เปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการ
ทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต ภายในมีโซนหองตางๆ อาทิ 
หองนอน หองนํ้า หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว 
โบสถ บอนํ้า บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนได
มากกวา 30,000 คน 
 และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบา เพราะอยู
ลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควร
ใชความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใตดินแหงน้ีนําทาน
ถายภาพดานหนา พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิ
อื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
นําทานเดินทางสู หุบเขาแดงหรือหุบเขากุหลาบ (Red &Rose Valley)เปนหุบเขาที่มีช่ือเสียงและจุดไฮไลท
ของคัปปาโดเกีย ที่มีลักษณะหุบเขาสีอิฐ สีแดงแกมชมพูอัน
เปนเอกลักษณและสวยงามมักนิยมมาชมพระอาทิตยขึ้นและ
ตกกันที่น่ี  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง โชวระบําหนาทอง (Belly 

Dance)พรอมเคร่ืองดื่มทองถิ่นไมจํากัด เปนการโชวเตนรํา
ที่เกาแกอยางหน่ึงของชาวตุรกี ซ่ึงมีมาประมาณ 6,000 ป 
ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตร
เช่ือกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษ
ระบําหนาทองน้ีไวใหมีมาจนถึงปจจุบัน การโชวระบําหนาทองน้ีไดมีมาอยางแพรหลายและมีการพัฒนาซ่ึงเปน
ศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองของประเทศตุรกีในปจจุบัน 

ที่พัก KALSEDON BOUTIQUE CAVEระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนที่โรงแรมถ้ํา เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทางของทาน เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถ้ําในเมืองน้ีไมมีลิฟทใหบริการ 
 
 
Day4 โรงงานทอพรม – หุบเขาอุซิซาร – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – หุบเขา

นกพิราบ – หุบเขาพาซาแบค – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับการขึ้นบอลลูนเปนไฮไลทของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ใหทานได
อิสระหากทานใดสนใจขึ้นบอลลูน และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรมเสริมพิเศษน้ีไมรวมอยูในราคา
ทัวร (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม
เสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือ
ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน 
ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 
280 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวรไม
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ทาน 

2. รถจี๊ปทัวร (Jeep Tour) สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน 
โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงาม
โดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊ป 
ประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถจี๊ปอยูที่ ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) 
ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

 
 



 
 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย
บริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับ 
เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถเดินทางไปได 
ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จํากัดโดยสารไมเกิน 3 ทาน/คัน คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถมัสแตงโบราณอยูที่ 
ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ(USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูใน
โปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของทาน 

 
คําแนะนํา 

- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซ้ือแพ็กเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง 
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงกอนออกเดินทาง และควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบ

ต้ังแตกอนวันเดินทาง (ต้ังแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ต้ังครรภ หรือ เด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขารวมโดยเด็ดขาด 

กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูที่โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานทอพรม(CarpetFactory)เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิต
สินคาพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคานําทานเดินทางสู หุบเขาอุ
ชิซาร (Uchisar Valley)ใหทานไดถายภาพดานหนา เปนหุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย 
ซ่ึงหุบเขาแหงน้ีมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเปนที่อยูอาศัย อุ
ชิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุชิซาร มีไวทําหนาที่เปนปอมปราการที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น พิเศษ เคบับตนตํารับ 
นําทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry 
Factory)เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคานําทานเดินทางสู หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)เปนหนาผาที่ชาวเมือง
โบราณไดขุดเจาะเปนรู เพ่ือใหนกพิราบเขาไปทํารังอาศัยอยู เน่ืองจากสมัยกอนชาวเมืองใชนกพิราบมีหนาที่
เปนผูสงสารสําคัญในแถบละแวกน้ัน และยังเปนสัตวเลี้ยงอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขาพาซาแบค 
(Pasabag Valley)หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เปนหินทรงสูงใหญที่มีรูปรางคลายเห็ดสามหัว รูปราง
แปลกตา 
 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช๋ัวโมง)ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เปนช่ือของ
อาณาจักรเกาแก ซ่ึงเคยมีอํานาจรุงเรืองสุดขีดในดินแดนอนาโตเลีย
ของตุรกีโบราณ เม่ือราวป ค.ศ. 1087 – 1194 กินเน้ือที่กวา 
3,900,000 ตารางกิโลเมตรระหวางทางนําทานแวะถายภาพ ที่พัก
คาราวานเซราย (Caravanserai)เปนสถานที่พักแรกของกอง 
คาราวานในสมัยโบราณตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออต
โตมัน 
 
 



 
 
 
 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ทีพ่กั DUNDAR HOTELระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 

 
 

Day5 เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซึ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซาก
ปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปตยกรรมสีขาวขึ้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle)ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพ
ของนํ้าตกสีขาวเปนช้ันๆ หลายช้ัน และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันน้ียังเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis)เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนนํ้าพุเกลือแรรอน ซ่ึงเช่ือกันวามีสรรพคุณใน
การรักษาโรคเม่ือเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยูทั่วไป 
บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟ
เธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1988 นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ 
(Kusadasi)เมืองทาเลียบชายฝงทะเลของประเทศตุรกี ในอดีต
เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ือง
การผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกทั่วโลก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม  

ทีพ่กั COMFORT ADA CLASS HOTELระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 
 

Day6 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟซุส – หองอาบน้ําโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – 
เตอรกิช ดีไลท – หมูบานซิรินเซ – เมืองชานัคคาเล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)ซ่ึงประเทศตุรกีเปนประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ือง
หนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, 
Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองเอฟฟซุส (Ephesus)เปนเมืองกรีกโบราณที่ต้ังอยูทางฝงตะวันตกของอานาโตเลียใน 
 
 
 



 
 
 
จังหวัดอิซเมียรในประเทศตุรกีปจจุบันเมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของ
ชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซ่ึงรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล 
ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขา
ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินผานใจกลาง
เมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่
สามารถผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันเขาชม หองอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman 
Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยรของหองนํ้า หองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นําทานถายภาพเปนที่ระลึกกับ 
หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus)มีความสวยงามเปนเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา 
ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657– 660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2015 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop)คือขนมหวานขึ้นช่ือของประเทศตุรกี ซ่ึง

คนทองถิ่นเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรงลูกเตาที่ประกอบขึ้นจากแปงและนํ้าตาล มักจะมีอัล
มอนด วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลง
ไปทันทีเม่ือเสิรฟกับนํ้าตาลไอซ่ิงที่คลุกเคลาประหน่ึงแปงฝุน มีรสหวาน สอดแทรกดวยความกรอบและมันของ
ถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคูกับชารอน หรือ ชากลิ่นแอปเปล 

นําทานเดินทางสู หมูบานซิรินเซ (Sirince Village)หมูบานแหงสองวัฒนธรรมระหวางตุรกีและกรีซ หมูบานแหง
หุบเขาอุดมไปดวยความสมบูรณบนยอดเขา ส่ิงหน่ึงที่ทําใหหมูบานซิรินเซโดดเดนทามกลางสถานที่ทองเที่ยวก็
คือไวน  
 
เน่ืองจากที่น่ีคือหมูบานชาวกรีกจริงๆ จึงมีวัฒนธรรมไวน รวมไปถึงไวนผลไมอื่น อาทิ แอปเปล สตรอวเบอรรี 
กลวย พีช เมลอน ไวนผลไมของซิรินเซขึ้นช่ือมาก สามารถชิมไวนและช
อปปงในหองใตดินในใจกลางหมูบานซิรินเซ ตลาดนัดของหมูบานมี
จําหนายสบูโฮมเมด งานฝมือ ผลิตภัณฑนํ้ามันมะกอกทุกชนิด บานไวน 
และบานกรีกโบราณ นอกจากน้ี ทิวทัศนของหมูบานจากหอคอย โฮดรี 
เมยเดน (Hodri Meydan) ทางเหนือของหมูบานซิรินเซก็สวยงามเชนกัน 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale)ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิม
มีช่ือวา โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 
กิโลเมตรเน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดะเนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 
ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลอีเจียนซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนที่ต้ังของเมืองทรอย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม  
 

ที่พัก TROIA TUSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 
 

Day7 อุทยานแหงชาติเมืองทรอย – มาไมจําลองเมืองทรอย – มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล – 
เมืองอิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – หางอิสตินเย พารค มอล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมและถายภาพ มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เปนมาไมที่มี

ช่ือเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรฮอลิวูดเร่ือง ทรอย (Troy) ในป 2004 มีแบรด พิตต แสดงช่ือ
ดังระดับโลกเปนนักแสดงนํา ทางทีมงานไดจําลองมาไมขนาดใหญสีดํา เพ่ือใชดําเนินเร่ืองและเปนสวนหน่ึงที่
สําคัญของเร่ืองทรอย หลังจากน้ันทางทีมงานจึงมอบ 

 มาไมจําลองตัวน้ีใหกับทางการตุรกี เพ่ือเปนเกียรติและสรางช่ือเสียงใหกับเมืองชานัคคาเลอีกดวยหลังจากน้ัน
นําทานสู อุทยานแหงชาติทรอย (Troy National Park)เปนโบราณสถานที่มีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงชองโลกที่มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 5,000 ป ภายในอุทยานนําทานชม มาไมโทรจันหรือมาไมจําลองเมืองทรอย 
(Trojan Horse)เปนมาไมที่สรางจําลองจากบันทึกทางประวัติศาสตร ที่ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอย
เพ่ือเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัว
เมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul)เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของ
ประเทศตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล มีทําเล
ที่ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และ
ทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําให
เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีกทั้งพ้ืนที่ 
 
ประวัติศาสตรแหงอิสตันบูล ฝงทวีปยุโรป ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ค. 1986นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)
ซ่ึงเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตรความกวาง เร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตรชองแคบน้ีถือวาเปนจุดบรรจบกันของ
สุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชียซ่ึงนอกจากความสวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตร
ที่สําคัญยิ่งในการ 
ปองกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝงชองแคบแหง
น้ี ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหงประเทศตุรกีทั้งทั้งระหวาง
ลองเรือ ระหวางลองเรือนําทานผานชม 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace)สรางโดยสุลตานดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป ค.ศ. 
1843 และเสร็จส้ินในป ค.ศ. 1856 สรางดวยหินออนทั้งหลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว
อาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝงทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรป บริเวณรอบ
นอกประดับประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา นํ้าพุอุทยานดอกไม สระนํ้า รูปปน รูปสลักตางๆ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หางสรรพสินคาอิสตินเย พารค มอลล (Istinye Park Mall)ใหทานไดอิสระชอปปง
เลือกซ้ือสินคา ภายในมีสินคาใหซ้ือหลายแบรนด อาทิAdidas, Beymen, Boyner, Burberry, Calvin Klein, 
Cartier,Celine, Chanel, Christian Louboutin, Dior, 
 Dolce & Gabbana,Emporio Armani, Fendi, Gap, Gucci, Hermes, Lacoste, Longchamp, Louis 
Vuitton, Mac,Miu Miu, Pandora, Penti, Prada, Rolex, Swarovski, Swatch, Victoria Secret (Beauty & 
Accessory) andUnder Armour และอีกมากมายกวา 291 ราน LUXURY BRANDS  
เส้ือผา กระเปา รองเทา เคร่ืองประดับ รานคาเฟตและรานอาหารหลากหลายรานใหเลือกบริการอิสตินเย พารค 
มอลล สรางเสร็จเม่ือเดือนกันยายน ป ค.ศ. 2007 พ้ืนที่กอสราง 270,000 ตารางเมตร มีอาคารโดมแกวขนาด
ใหญ 3 ช้ัน และดานขางเปนอาคารรานคาสินคาแบรนดเนมแบบเปดโลง ยังได รับรางวัลจาก ICSC 
(International Council of Shopping Center) เปนศูนยการคาที่ดีที่สุดในยุโรปในป ค.ศ. 2009 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 

ที่พัก PULLMAN HOTELระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 

Day8 สุเหราสีน้ําเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนตโซเฟย – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอรต– จัตุรัส
ทักษิม – สนามบินอิสตันบูล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางเขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque)หรือ ช่ือเดิม สุเหราสุลตานอาหเหม็ดที่ 1 
 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรอดเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการ
เคารพสถานที่ สามารถถายภาพดานในได หามสงเสียงดังและกรุณาทํากิริยาใหสํารวม สุเหราน้ีสรางในป ค.ศ. 
1609 และเสร็จส้ินในป ค.ศ. 1616 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ดส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียก
สวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพ่ือใหผูคนเขามาสวดมนตตาม
เวลาในสุเหรา ช่ือสุเหราสีนํ้าเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน 
กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริย
และพระราชวงค จะมีส่ิงกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรง
อาบนํ้า ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 
หมายเหตุ : โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหราและจําเปนตองถอดรองเทากอนเขาชม 

 สุภาพสตรี :ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุม
ศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ :ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไมรัดรูป 

 
นําทานถายภาพเปนที่ระลึกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome)คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซ่ึงใชเปนสนามแขงมา 
และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) หมายถึงการแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central Moscow 
Hippodrome) สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203 – 330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 
(Column of Constantine VII) บูรณะเม่ือศตวรรษที่ 10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เช่ือวา 
 



 
 
สรางกอนคริสตกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังที่น่ีเม่ือ 
ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา 
อียิปต หรือเสาโอเบลิสก (Obelisk of Thutmose)   
 
สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ปจากน้ันนําทานถายภาพ
ดานหนาวิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟย 
(Hagia Sophia)1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางเปนโบสถ
คาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบ
โม เสาในโบสถเปนหินกอน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติรกเขาครอบครองเมือง ไดเปลี่ยนโบสถน้ีใหเปนสุเหราใน 
ป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหาร
ฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันน้ีคงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปน
อันดับ 4 ของโลกซ่ึงมีพ้ืนที่โลงภายในใหญที่สุด กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับนํ้าหนักของอาคารลงสูพ้ืน
แทนการใชเสาค้ํายันทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่ถือวาล้ําหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผล
สําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่นพเิศษ ปลาแมคเคอเรลยาง 
 นําทานถายภาพดานหนาหอคอยกาลาตา (Galata Tower)หอคอยหินสไตลโรมัน แบบสถาปตยกรรมโร

มาเนสก ตัวตึกประกอบดวย 9 ช้ัน มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเปนทรงกรวย อีกหน่ึงสัญลักษณเมืองอิสตันบูล 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1348 เพ่ือไวเปนหอสังเกตการณปองกันขาศึกจากทางทะเลปจจุบันช้ันบนเปดให
นักทองเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพของเมือง นําทานเดินทางสู กาลาตาพอรต (Galataport)ศูนยการคา, ศูนยกลาง
ศิลปะและวัฒนธรรมแหงใหมของเมืองอิสตันบูลทั้งน้ียังเปนเปนทาเรือสําราญระดับโลกและเปนหน่ึงในจุดหมาย
ปลายทางการลองเรือช้ันนําในเสนทางเดินเรือยุโรปอีกดวยใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาต้ังแต สินคา D.I.Y 
สินคาทองถิ่น จนถึงรานคาแบรนเนมตางๆทั้งน้ียังมีรานอาหาร รานเคร่ืองดื่ม คาเฟ หรือใหทานไดเก็บภาพ
บรรยากาศมุมถายภาพโมเดิลตางๆ ตามอัธยาศัย  

 
 จากน้ันนําทานสู จตุรัสทักซิมสแควร (Taksim Square)ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิส

ตันบูล มีรานคามากมาย ต้ังแตของที่ระลึก, รานอาหารพ้ืนเมือง และยังมีแทรมปโบราณ (Tram) เรียกไดวาที่
แหงน้ีเปนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

 
ค่าํ อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 

นําทานเดินทางสู สนามบนิอสิตนับลูประเทศตุรก ี
 

Day9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
01.45 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินที่ TK068 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.00 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  

พรอมความประทับใจจากทีมงานเลทสโกกรุป 
 



 



 



 



 



 


