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วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เยน็ 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

 

 

BKK       IST 

TK069 23.05 05.15 
      

ASR       IST IST       BKK 

2 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิส
ตันบูล – ชมเทศกาลดอกทิวลิป   – พระราชวังโดลมา
บาหเช – สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนตโซเฟย 
– สไปซบาซาร – หอคอยกาลาตา – จัตุรัสทักษิม 

   

ROYAL STAY 
PALACE HOTEL

หรือเทียบเทา 

3 
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล – มา
ไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล      – อุทยานแหงชาติ
เมืองทรอย – มาไมจําลองเมืองทรอย 

   
TUSAN HOTEL 

หรือเทียบเทา 

4 

น่ังกระเชาสูเมืองโบราณเปอรกามัน – วิหารอะโครโป
ลิส – วิหารโอลิมเปยนเซอุส       – โรงละครอะโครโป
ลิส – เมืองคูซาดาซึ – เมืองเอฟฟซุส – หองอาบนํ้า
โรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บานพระแมมารี – 
เตอรกิช ดีไลท 

   

RAMADA 
RESORT&GOLF 

HOTEL 

หรือเทียบเทา 

5 
โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาท
ปุยฝาย 
– เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

   

TRIPOLIS 
HOTEL  

หรือเทียบเทา

6 
เมืองคอนยา – ท่ีพักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโด
เกีย – ชมการแสดงระบําหนาทอง Belly Dance     

KALSEDON CAVE 
SUITES 

หรือเทียบเทา 

7 

เมืองใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – หุบเขา
พาซาแบค – หุบเขานกพิราบ       – หุบเขาอุซิซาร – 
โรงงานเซรามิก –  โรงแรมทอพรม –  โรงงาน
เคร่ืองประดับ            – สนามบินไกรเซรี – สนามบิน
อิสตันบูล 

    

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ   

โปรแกรมเดนิทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน

เท่ียวบนิที่ เวลาออก



TK2021 20.20 21.50 TK068 01.45 15.20 
      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

04 - 11 เมษายน 
2566 47,990 47,990 25,990 9,500 

10 - 17 เมษายน 
2566 59,990 59,990 37,990 9,500 

14 – 21 เมษายน 
2566 

57,990 57,990 35,990 9,500 

18 - 25 เมษายน 
2566 45,990 45,990 23,990 9,500 

21 - 28 เมษายน 
2566 45,990 45,990 23,990 9,500 

25 เม.ย. – 02 
พ.ค. 66 

47,990 47,990 25,990 9,500 

อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท 

**อตัรานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิน่ และ หัวหนาทัวร ทานละ 70 
USD/ทาน** 

**เนือ่งจากตั๋วโดยสารเปนตั๋วกรุป (หมูคณะ) ไมสามารถอัพเกรดท่ีนั่ง รีฟนด 
และเลือ่นการเดนิทาง** 

อัตราคาบรกิารขางตน คาํนวณจากภาษนี้าํมนั ณ วนัที่ 21 ธนัวาคม 2565 
 
 
 
 
 

เท่ียวบนิที่ เวลาออก เท่ียวบนิท่ี เวลาออก

อัตราคาบรกิาร



 
 
 
 
 
 
 
 
สําคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 
บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตอง
ชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. หนังสือเดินทางตางประเทศชําระเพ่ิม 1,000 บาททุกกรณี 
4. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูใน
รายการทัวร) 

7. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมูิ 

 

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

23.05 นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เท่ียวบินท่ี TK069 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 
50 นาที 

 
Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – ชมเทศกาลดอกทิวลิป – 

พระราชวังโดลมาบาหเช – สุเหราสีน้ําเงิน   – ฮิปโปโดรม – เซนตโซเฟย – สไปซบาซาร 
– หอคอยกาลาตา 

 



05.15 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา
เมือง รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  
นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เปนเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มี
ประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอนคริสตกาล มีทําเลท่ีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอส
ฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป 
(ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสาน
ท้ัง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเปนเอกลักษณพิเศษ อีกท้ังพ้ืนท่ีประวัติศาสตร
แหงอิสตันบูล ฝงทวีปยุโรป ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ค. 1986  
นําทานเชาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Emirgan Park) ใหทานเพลิดเพลินกับดอกทิวลิปนับพันลาน
ดอกใน 120 สายพันธุท่ีผลิบาน รวมถึงกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมและศิลปะตางๆ ท่ี จัด ข้ึนใน
สวนสาธารณะเอมีรแกน รวมถึงดานหนาสุเหรา
สีนํ้าเงิน และจัดข้ึนท่ัวเมืองอิสตันบูล เปนชวง
เทศกาลอันอบอวลไปดวยความโรแมนติก และ
ความงดงามของสีสันอันมาจากธรรมชาติ  
เทศกาลน้ีจัดข้ึนชวงมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ของทุกป เพ่ือตองการแสดงความเปนตนกําเนิด
ของดอกทิวลิปแทๆ โดยมีตํานานเลาขานกันวา
เม่ือ 300 ปกอน มีทานทูตแหงตุรกีไดนําดอกทิว
ลิปมอบใหกับทูตเวียนนา เพ่ือนําไปปลูกท่ีประเทศออสเตรีย แตมีชาวสวนดัตชในออสเตรียนํา
ดอกทิวลิปไปปลูกท่ีประเทศเนเธอรแลนด และตอๆ มาดอกทิวลิปก็แพรกระจายไปท่ัวโลก และ
ในทุกๆ ปภายในเทศกาลสวนดอกทิวลิปมีการตกแตงและจัดสวนดอกทิวลิปท่ีเบงบานพรอมกัน
เปนภาพท่ีงดงามมาก เหมาะแกการถายภาพเปนท่ีสุด 
หมายเหตุ : ในชวงประมาณเดือนเมษายนของทุกป เปนชวงท่ีดอกทิวลิปเบงบานเต็มท่ี ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ 

 



 นําทานถายภาพท่ีระลึกดานหนา พระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดย
สุลตานดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป ค.ศ. 1843 และเสร็จส้ินในป ค.ศ. 1856 สรางดวยหิน
ออนท้ังหลัง ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู
ริมชายฝงทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับ
ประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา นํ้าพุ อุทยานดอกไม สระนํ้า รูปปน รูปสลักตางๆ วาง
ประดับไวอยางลงตัวนาชื่นชมในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางยิ่ง 

 นําทานเดินทางเขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือ ช่ือเดิม 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
ศาสนาข้ึนไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามาสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหรา
สีนํ้าเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟาจากอซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิว
ลิป คารเนชั่น เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนท่ีฝง
ศพของกษัตริยและพระราชวงค จะมีสิ่งกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป 
เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้า ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหราและจําเปนตองถอดรองเทากอนเขา
ชม 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และ
เตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไมรัดรูป 
นําทานถายภาพท่ี ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซ่ึงใชเปนสนามแขง
มา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจุบันถูก
นําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึงการแขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central Moscow 
Hippodrome) นาเสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพังของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิล
ในอดีต หรือ อิสตันบูลในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางข้ึนระหวางป 
ค.ศ. 203 – 330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of 
Constantine VII) สรางเม่ือไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตนท่ี 2 คือ เสางู 
ท่ีเช่ือวาสรางกอนคริสตกาลมา 479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟ (Delphi) แลว
ถูกขนยายมาตั้งท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อียิปต 
หรือเสาโอเบลิสก (Obelisk of Thutmose)  สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะ
ของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะ
กวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงสี่เหลี่ยมส่ีดาน ยอดบนสุดจะเปนลักษณะ
เหมือนพีรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน 
เสาโอเบลิสก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลยางและ MIX SEAFOOD 



 นําทานชม วิหารเซนตโซเฟย (St.Sophia) หรือ สุเหราฮาเกีย โซเฟย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางเปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปน
ยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินกอน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติรกเขาครอบครองเมือง ได
เปล่ียนโบสถนี้ใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซู
คริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคง
บรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 ของโลกซ่ึงมี
พ้ืนท่ีโลงภายใน 

 
ใหญท่ีสุด กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับนํ้าหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาคํ้ายัน
ท่ัวไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ท่ีถือวาลํ้าหนามากในยุคน้ัน (ถือเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ี
ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต (Egyptian Bazaar) เปน
ตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยูใกลกับสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดท่ีใหญเปน
อันดับสองในเมืองอิสตันบูล สรางข้ึนต้ังแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหน่ึงของมัสยิดใหม 
ภายในตลาดยังมีสินคามากมายใหไดเลือกซ้ือ อาทิ อาหาร, เคร่ืองเทศ, ขนมหวานของตุรกี, 
เครื่องเพชรพลอย, ของท่ีระลึก, ผลไมแหง และเคร่ืองประดับตางๆ อีกดวย จากน้ันนําทาน
ถายรูปกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตลโรมัน แบบสถาปตยกรรมโร
มาเนสก ตัวตึกประกอบดวย 9 ช้ัน มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเปนทรงกรวย อีกหน่ึง
สัญลักษณเมืองอิสตันบูล สรางข้ึนในป ค.ศ.1348 เพ่ือไวเปนหอสังเกตการณปองกันขาศึกจาก
ทางทะเลปจจุบันชั้นบนเปดใหนักทองเท่ียวข้ึนชมทัศนียภาพของเมือง จากน้ันนําทานสู จัตุรัส
ทักซิมสแควร (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของเมืองอิสตันบูล มี
รานคามากมาย ต้ังแตของท่ีระลึก, รานอาหารพ้ืนเมือง และยังมีแทรมปโบราณ (Tram) เรียกได
วาท่ีแหงน้ีเปนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพกั ROYAL STAY PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืเทียบเทา 
 



Day3 ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล – มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล – 
อุทยานแหงชาติเมืองทรอย – มาไมจําลองเมืองทรอย 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเปนชอง

แคบท่ีเชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตรความกวาง เร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบน้ีถือวาเปน
จุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลวชอง
แคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือ
ทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝงชองแคบแหงน้ี ไมวาจะเปนพระราชวัง
โดลมาบาหเชหรือบานเรือสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีแหงประเทศตุรกีท้ังระหวางลองเรือ 

 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ปจจุบันเปนเมืองท่ีมีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด (Hellespont) มีความยาว 
65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตรเน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบท่ีสุดของชองแคบ
ดารดะเนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเล
อีเจียนซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนท่ีต้ังของเมืองทรอย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
 นําทานชมและถายภาพ มาไมจําลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) 

เปนมาไมท่ีมีช่ือเสียงโดงดังมากท่ีสุดจากมหากาพยภาพยนตรฮอลิวูดเร่ือง ทรอย (Troy) ในป 
2004 มีแบรด พิตต แสดงชื่อดังระดับโลกเปนนักแสดงนํา ทางทีมงานไดจําลองมาไมขนาดใหญ
สี 

 

 
ดํา เพ่ือใชดําเนินเร่ืองและเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของเรื่องทรอย หลังจากน้ันทางทีมงานจึงมอบ
มาไมจําลองตัวน้ีใหกับทางการตุรกี เพ่ือเปนเกียรติและสรางชื่อเสียงใหกับเมืองชานัคคาเลอีก
ดวย 



หลังจากน้ันนําทานสู  อุทยานแหงชาติทรอย (Troy 
National Park) เปนโบราณสถานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหง
หน่ึงชองโลกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 5,000 ป 
ภายในอุทยานนําทานชม มาไมโทรจันหรือมาไมจําลอง
เมืองทรอย (Trojan Horse) เปนมาไมท่ีสรางจําลองจาก
บันทึกทางประวัติศาสตร ท่ีชาวกรีกใชอุบายสงมาไมให

เมืองทรอยเพ่ือเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพ่ือเขามาเปดประตูเมือง
ทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอัน
ชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ท่ีพัก TUSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
Day4 น่ังกระเชาสูเมืองโบราณเปอรกามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปยนเซอุส – โรง

ล ะ ค ร อ ะ โ ค ร โ ป ลิ ส  –  เ มื อ ง คู ซ า ด า ซึ   
– เมืองเอฟฟซุส – หองอาบน้ําโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บานพระแมมารี – เตอร
กิช ดีไลท 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน นั่งกระเชาไฟฟาข้ึนชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอรกามัน (Cable Car to 

Pergamon) ตั้งตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลีย
หางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมนํ้าไคซูส ซ่ึงเปนเมืองโบราณของ
กรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2014 ซ่ึงมีสถานท่ีสําคัญแตโบราณกาล คือ วิหารอะ
โครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเปนท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค 
บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ปจจุบัน
น้ีเหลือแตสวนฐานเทานั้น แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามัมท่ีเมือง
เบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เปนโรงละครท่ีชัน
ท่ีสุดในโลกตั้งอยูในทําเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลวา นคร
บนท่ีสูง ซ่ึงเปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูตั้งถ่ินฐาน
ในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง มักเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมปอมปราการเหลาน้ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
 นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) 

เมืองทาเลียบชายฝงทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปน
เมืองท่ีมีชื่อเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกท่ัวโลก นําทานเดินทางสู เมืองเอฟ
ฟซุส (Ephesus) เปนเมืองกรีกโบราณท่ีต้ังอยูทางฝงตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซ
เมียรในประเทศตุรกีปจจุบัน เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยู



ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซ่ึงรุงเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 
กอนคริสตกาล  

 
ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือ
โรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดิน
บนถนนหินผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปท่ี
แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึง
ปจจุบัน เขาชม หองอาบน้ําโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองนํ้า 
หองอบไอนํ้า ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นําทานถายภาพเปนท่ีระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library 
of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศ สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริ
อุส จูลิอุส เซลซุส ในป 657 – 660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี 
ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 
2015 

 จากน้ันนําทานเขาชม บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ชื่อกันวาเปนท่ีสุดทายท่ีพระ
แมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ีต้ังอยูบนภูเขาสูงเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท่ี
คริสตศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักคร้ังในชีวิต  
จากน้ันนําทานเดินทางสู รานเตอรกิช ดีไลท (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึนชื่อของ
ประเทศตุรกี ซ่ึงคนทองถ่ินเรียกกันวาโลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรงลูกเตาท่ีประกอบข้ึน
จากแปงและนํ้าตาล มักจะมีอัลมอนด วอลนัท ถ่ัวพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเขาไปดวย 
โดยสวนมากหนาตาจะมีสีชมพูเขม แตก็ดูจางลงไปทันทีเม่ือเสิรฟกับนํ้าตาลไอซ่ิงท่ีคลุกเคลา
ประหน่ึงแปงฝุน มีรสหวาน สอดแทรกดวยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยม
ทานคูกับชารอน หรือ ชากล่ินแอปเปล 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก RAMADA RESORT & GOLF HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day5 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 



 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเปนประเทศท่ีมี

ฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆ ของโลก ท้ังยังผลิตเส้ือหนังใหกับ  แบรนด
ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจาก
เคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุ
ข้ึนมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึก
ก่ึงสถาปตยกรรมสีขาวข้ึน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ผลจากการไหล
ของนํ้าพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปน
ชั้นๆ หลายช้ัน และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปน
แกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก 
ภายในบริเวณเดียวกันน้ียั ง เปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) เปนเมืองโรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปน

นํ้าพุเกลือแรรอน ซ่ึงเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทํา
ใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัวไปบางสวนยังพอมองออ
กวาเดิมเคยเปนอะไร อาทิ โรงละคร 

 
แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1988 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก TRIPOLIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

ใหทานไดอิสระแชนํ้าแรผอนคลายตามอัธยาศัย 
 



Day6 เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบําหนาทอง 
Belly Dance 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ระหวางทางนําทานแวะถายภาพ ท่ีพักคาราวานเซราย (Caravanserai) เปนสถานท่ีพักแรก
ของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเล

ดํากับภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม 
เสนทางการคาขายแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปน
พ้ืนท่ีพิเศษท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลานปมาแลว เกิดจากลาวาท่ีพน
ออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมข้ึนมา จาก
กระแสนํ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับลานป จนเกิด
เปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวยคว่ําปลอง กระโจม โดม 
และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ดินแดน
แหงปลองไฟนางฟา” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุน
แรกๆ ท่ีอาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงมากัน
อยูบริเวณน้ี และมีเมืองใตดินโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลกก็วาได ซ่ึงภายในเมืองใตดินมีครบทุก
อยางไมวาจะเปน หองนอน หองนํ้า หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอนํ้า 
บางหองเปนหองโถงกวาง ดวยความอัศจรรยใตพ้ืนดินแหงน้ี เมืองคัปปาโดเกีย จึงไดรับการข้ึน
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 ไดข้ึน
ทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเกียเปนสถานท่ีมรดกโลกอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง โชวระบําหนาทอง (Belly Dance) เปนการโชวเตนรําท่ีเกาแก

อยางหน่ึงของชาวตุรกี ซ่ึงมีมาประมาณ 6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นัก
ประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญท่ีไดอนุรักษระบําหนาทองน้ีไวใหมี
มาจนถึงปจจุบัน การโชวระบําหนาทองน้ีไดมีมาอยางแพรหลายและมีการพัฒนาซึ่งเปนศิลปะท่ี
โดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองของประเทศตุรกีในปจจุบัน 

ท่ีพัก KALSEDON CAVE SUITES HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
หมายเหตุ : ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนท่ีโรงแรมถํ้า เพ่ือ

ความสะดวกในการเดินทางของทาน เน่ืองจากโดยสวนใหญโรงแรมสไตลถํ้าในเมืองน้ีไมมี
ลิฟทใหบริการ 



 
Day7 เมืองใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบ

เ ข า อุ ซิ ซ า ร  –  โ ร ง ง า น เ ซ ร า มิ ก 
– โรงแรมทอพรม – โรงงานเคร่ืองประดับ – สนามบินไกรเซรี – สนามบินอิสตันบูล 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับการข้ึนบอลลูนเปนไฮไลทของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักทองเท่ียวท่ัวทุกมุม
โลก ใหทานไดอิสระหากทานใดสนใจข้ึนบอลลูน และกิจกรรมอ่ืนๆ รายละเอียดดังน้ี กิจกรรม
เสริมพิเศษน้ีไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร (Balloon Tour) สําหรับทานท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโด
เกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถ
ทองถ่ินมารับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมได
ยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 
1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไม
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของทาน 

2. รถจ๊ีปทัวร (Jeep Tour) สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ
ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทองถ่ิน
มารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็ก
สามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจ๊ีป ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถจ๊ีปอ
ยูท่ี ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลารสหรัฐ  (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน
อุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ
เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน 



3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สําหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 
น. โดยมีรถทองถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน
ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถเดินทางไปได ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จํากัดโดยสารไมเกิน 3 
ทาน/คัน คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ังรถมัสแตงโบราณอยูท่ี ทานละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวรไม
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของทาน  

คําแนะนํา 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซ้ือแพ็กเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง 
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงกอนออกเดินทาง และควรแจงให

หัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถจาก
ประเทศไป) 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง, ตั้งครรภ หรือ เด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขารวม
โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

- สําหรับทานท่ีไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองท่ีตั้งอยูในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโด
เกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เปนท่ีตั้งถ่ินฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และ
เปนสถานท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนท่ีหลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหาร
กอนท่ีคริสต 

 
ศาสนาจะเปนของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนถานจํานวนมากมายท่ีต้ังอยูในบริเวณน้ี 
เปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดานการทอพรม และการผลิตเคร่ืองเซรามิก ลํ้าคาท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลก นําทานเขาชม เมืองใตดิน (Underground City) เปนสถานที่ท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใช
หลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต ภายในมีโซนหองตางๆ อาทิ 
หองนอน หองนํ้า หองครัว หองหมักไวน หองประชุม คอกสัตว โบสถ บอนํ้า บางหองเปนหอง



โถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน และระบบระบายอากาศท่ีดี แตอากาศ
คอนขางบางเบา เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได ควรใช
ความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใตดินแหงน้ี จากนั้นนําทานถายภาพดานนอก 
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 ซ่ึงเปนความคิดของชาว
คริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการ
ปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

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

หินทรงสูงใหญท่ีมีรูปรางคลายเห็ดสามหัว รูปรางแปลกตา จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขา
นกพิราบ (Pigeon Valley) เปนหนาผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพ่ือใหนกพิราบเขา
ไปทํารังอาศัยอยู เน่ืองจากสมัยกอนชาวเมืองใชนกพิราบมีหนาท่ีเปนผูสงสารสําคัญในแถบ
ละแวกน้ัน และยังเปนสัตวเล้ียงอีกดวย 

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

 จากน้ันนําทานเดินทางเขาเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory), โรงงานทอพรม 
(Carpet Factory) และโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก อิสระใหทานไดเลือก
ซ้ือสินคา 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสู สนามบินไกเซรี ประเทศตุรกี 
20.20 นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เท่ียวบินท่ี TK2021  
21.50 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอตอเคร่ือง 
  

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

01.45 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

15.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


