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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – ชมเทศกาลดอกทิวลิป   
– พระราชวังโดลมาบาห"เช – สุเหร#าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต"โซเฟ*ย  
– สไปซ"บาซาร" – หอคอยกาลาตา – จัตุรัสทักษิม 

   

ROYAL STAY PALACE 
HOTEL 

หรือเทียบเท#า  

3 
ล#องเรือช#องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล – ม2าไม2จำลองเมืองทรอยริมทะเล      
– อุทยานแห#งชาติเมืองทรอย – ม2าไม2จำลองเมืองทรอย     

TUSAN HOTEL 
หรือเทียบเท'า  

4 
นั ่งกระเช2าสู #เมืองโบราณเปอร"กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเป*ยนเซอุส      
– โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ – เมืองเอฟฟ6ซุส – ห2องอาบน้ำโรมันโบราณ 
– หอสมุดเซลซุส – บ2านพระแม#มารี – เตอร"กิช ดีไลท" 

   

RAMADA 
RESORT&GOLF HOTEL 

หรือเทียบเท#า  

5 
โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ:าย 
– เมืองโบราณเฮียราโพลิส    

TRIPOLIS HOTEL  
หรือเทียบเท#า  

6 
เมืองคอนยา – ท่ีพักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบำหน2า
ท2อง Belly Dance     

KALSEDON CAVE SUITES 

หรือเทียบเท#า  

7 
เมืองใต2ดิน – พิพ ิธภัณฑ"กลางแจ2งเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ      
– หุบเขาอุซ ิซาร" – โรงงานเซรามิก – โรงแรมทอพรม – โรงงานเครื ่องประดับ            
– สนามบินไกรเซรี – สนามบินอิสตันบูล 

    

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 
 

BKK       IST 

 
TK069 23.05 05.15 

      

ASR       IST IST       BKK 

  
TK2021 20.20 21.50 TK068 01.45 15.20 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ท'าน 

พักห�องละ 2-3 ท'าน 
ราคาทัวร�เด็ก/ท'าน 
(อายุไม'เกิน 12 ปF) 

ราคาทัวร�ไม'รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห�องพักเดี่ยว 

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 

อัตราค'าบริการสำหรับ เด็กอายุไม'เกิน 2 ปF ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท'านละ 15,000 บาท 
**อัตรานี้ไม'รวมค'าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก�ท�องถ่ิน และ หัวหน�าทวัร� ท'านละ 70 USD/ท'าน** 

**เนื่องจากตั๋วโดยสารเป[นตั๋วกรุ\ป (หมู'คณะ) ไม'สามารถอัพเกรดที่นั่ง รีฟ_นด� และเล่ือนการเดินทาง** 
อัตราค'าบริการข�างต�น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค'าบริการ 



สำคัญโปรดอ'าน 
1. กรุณาทำการจองล#วงหน2าก#อนเดนิทางอย#างน2อย 30 วัน พร2อมชำระเงินมัดจำ ท'านละ 20,000 บาท/ท'าน และชำระส#วนท่ีเหลือ 21 วัน ก#อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน2อยกว#า 21 วัน ต2องชำระค#าทัวร"เต็มจำนวน 100% เท#านั้น 
2. อัตราค#าบริการนี้ จำเปNนต2องมีผู2เดินทาง จำนวน 15 ท#าน ขึน้ไป ในแต#ละคณะ กรณีท่ีมีผู2เดินทางไม#ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราค#าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพือ่ให2คณะได2ออกเดินทาง ตามความต2องการ) 
3. หนังสือเดินทางต#างประเทศชำระเพิ่ม 1,000 บาททุกกรณี 
4. ท#านท่ีต2องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร", รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ2าหน2าท่ีทุกคร้ังก#อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท" หรือ เวลาบิน โดยไม#แจ2งให2ทราบล#วงหน2า และการแนะนำจากเจ2าหน2าท่ีเปNนเพยีงการแนะนำเท#านั้น 
5. ระหว#างท#องเท่ียวหากนักท#องเท่ียวได2รับการตรวจยืนยันว#ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค#าทำความสะอาดห2องพักเพิ่มเติม (ไม#รวมอยู#ในรายการทัวร") 
6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข2อกำหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู2เดินทางต2องรับผิดชอบ

ค#าใช2จ#ายส#วนนี้ด2วยตัวท#านเอง (ไม#รวมอยู#ในรายการทัวร") 
7. อาหารบนเคร่ืองเปNนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.00  นัดหมายพร2อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช ั ้น 4 อาคารผู2โดยสารขาออก เคาน"เตอร"สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป:ายต2อนรับ            
เลทส"โกกรุYป และมีเจ2าหน2าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร2อมแนะนำข2อมูลในการเดินทางให2แก#ท#าน 

23.05 นำท#านออกเดินทางสู# สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK069 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) ใช2เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที 

 

Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – ชมเทศกาลดอกทิวลิป – พระราชวังโดลมาบาห�เช – สุเหร'าสีน้ำเงิน   
– ฮิปโปโดรม – เซนต�โซเฟFย – สไปซ�บาซาร� – หอคอยกาลาตา 

 

05.15 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนำท#านผ#านขั้นตอนการตรวจคนเข2าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท2องถิ่นช2ากว#าประเทศไทย 4 
ชั่วโมง)  
นำท#านเดินทางสู# เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เปNนเมืองท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร"ยาวนานหลายศตวรรษตั้ งแต#ก#อน
คริสตกาล มีทำเลท่ีตั้งอยู#บริเวณช#องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให2อิสตันบูลเปNนเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู#ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ[\ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ[\งอนาโตเลีย) สถาป[ตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ทำให2เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเปNน
เอกลักษณ"พิเศษ อีกท้ังพื้นท่ีประวัติศาสตร"แห#งอิสตันบูล ฝ[\งทวีปยุโรป ได2รับการขึ้นทะเบียนให2เปNนมรดกโลกโดยองค"การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป* ค.ค. 1986  
นำท#านเช2าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Emirgan Park) ให2ท#านเพลิดเพลินกับดอกทิวลิปนับพันล2านดอกใน 120 สายพันธุ"ท่ีผลิบาน รวมถึงกิจกรรม
ด2านวัฒนธรรมและศิลปะต#างๆ ท่ีจัดขึ้นในสวนสาธารณะเอมีร"แกน รวมถึงด2านหน2าสุเหร#าสีน้ำเงิน และจัดขึ้นท่ัวเมืองอิสตันบูล เปNนช#วงเทศกาลอัน
อบอวลไปด2วยความโรแมนติก และความงดงามของสีส ันอันมาจาก
ธรรมชาติ เทศกาลนี ้จัดขึ ้นช#วงมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกป* เพื่อ
ต2องการแสดงความเปNนต2นกำเนิดของดอกทิวลิปแท2ๆ โดยมีตำนานเล#า
ขานกันว#าเม่ือ 300 ป*ก#อน มีท#านทูตแห#งตุรกีได2นำดอกทิวลิปมอบให2กับ
ทูตเวียนนา เพ ื ่อนำไปปลูกที ่ประเทศออสเตรีย แต#มีชาวสวนดัตช"ใน
ออสเตรียนำดอกทิวลิปไปปลูกท่ีประเทศเนเธอร"แลนด" และต#อๆ มาดอก
ทิวลิปก็แพร#กระจายไปท่ัวโลก และในทุกๆ ป*ภายในเทศกาลสวนดอกทิวลิ
ปมีการตกแต#งและจัดสวนดอกทิวลิปท่ีเบ#งบานพร2อมกันเปNนภาพท่ีงดงาม
มาก เหมาะแก#การถ#ายภาพเปNนท่ีสุด 
หมายเหตุ : ในช#วงประมาณเดือนเมษายนของทุกป* เปNนช#วงท่ีดอกทิวลิปเบ#งบานเต็มท่ี ท้ังนี้ขึ้นอยู#กับสภาพอากาศในป*นั้นๆ 



 
 นำท#านถ#ายภาพท่ีระลึกด2านหน2า พระราชวังโดลมาบาห�เช (Dolmabahce Palace) สร2างโดยสุลต#านดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในป* ค.ศ. 

1843 และเสร็จสิ้นในป* ค.ศ. 1856 สร2างด2วยหินอ#อนท้ังหลัง ด2วยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู#
ริมชายฝ[\งทะเลมาร"มาราบริเวณช#องแคบบอสฟอรัสบนฝ[\งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับประดาด2วยสวนสวยริมทะเล หอนาjิกา น้ำพุ อุทยาน
ดอกไม2 สระน้ำ รูปป[kน รูปสลักต#างๆ วางประดับไว2อย#างลงตัวน#าชื่นชมในรสนิยมของสุลต#านแห#งออตโตมันเปNนอย#างยิ่ง 

 นำท#านเดินทางเข2าชม สุเหร'าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร#าสุลต#านอาห"เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข2าชมสุเหร#า
ทุกแห#งจะต2องถอดรอดเท2า ถอดหมวก ถอดแว#นตาดำ เปNนการเคารพสถานท่ี สามารถถ#ายภาพด2านในได2 ห2ามส#งเสียงดังและกรุณาทำกิริยาให2
สำรวม สุเหร#านี้สร2างในป* ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในป* ค.ศ. 1616 (1 ป*ก#อนสุลต#านอาห"เหม็ดสิ้นพระชนม"ด2วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียก
สวด อยู# 6 หอ เปNนหอคอยสูงให2ผู2นำศาสนาขึ้นไปตะโกนร2องเรียกจากยอด เพื่อให2ผู2คนเข2ามาสวดมนต"ตามเวลาในสุเหร#า ชื่อสุเหร#าสีน้ำเงินภายใน
ประดับด2วยกระเบ้ืองสีฟ:าจากอซนิค ลวดลายเปNนดอกไม2ต#างๆ เช#น กุหลาบ ทิวลิป คาร"เนชั่น เปNนต2น ตกแต#งอย#างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให2
สุลต#านและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต"โดยเฉพาะ มีหน2าต#าง 260 บาน สนามด2านหน2าและด2านนอกจะเปNนท่ีฝ[งศพของกษัตริย"และพระ
ราชวงค" จะมีสิ่งก#อสร2างท่ีอำนวยความสะดวกให2กับประชาชนท่ัวไป เช#น ห2องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุ
ลีเรีย (Kulliye)  

หมายเหตุ : โปรดแต#งกายด2วยชุดสุภาพ สำหรับการเข2าชมสุเหร#าและจำเปNนต2องถอดรองเท2าก#อนเข2าชม 
 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข2อเท2า เสื้อแขนยาวคลุมข2อมือ มิดชิดไม#รัดรูป และเตรียมผ2าสำหรับคลุมศีรษะ 
 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม#รัดรูป 

นำท#านถ#ายภาพท่ี ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก#อสร2างจากสมัยกรีกซึ่งใช2เปNนสนามแข#งม2า และการแข#งขันขับรถศึก (Chariot Racing) 
โดยคำว#า ฮิปโปส และ โดรโมส ป[จจุบันถ ูกนำไปใช2ในภาษาฝรั่งเศสด2วย หมายถึงการแข#งข ันม2าใจกลางเมืองมอสโคว" (Central Moscow 
Hippodrome) น#าเสียดายท่ีเหลือแต#ซากปรักหักพงัของฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนดิโนเบิลในอดีต หรือ อิสตันบูลในป[จจุบัน แม2จะยิ่งใหญ#และ
เก#าแก#ในสมัยโบราณสร2างขึ้นระหว#างป* ค.ศ. 203 – 330 แต#ป[จจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต2น คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine 
VII) สร2างเม่ือไหร#ไม#มีใครทราบ แต#บูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาต2นท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเชื่อว#าสร2างก#อนคริสตกาลมา 479 ป* เปNนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน 
จากเมืองเดลฟ6 (Delphi) แล2วถูกขนย2ายมาตั้งท่ีนี่เม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ป[จจุบันเหลือเพียงคร่ึงต2น และเสาต2นสุดท2ายคือ เสา อียิปต" หรือเสาโอเบลิสก" 
(Obelisk of Thutmose)  สร2างในช#วงก#อนคริสตกาลประมาณ 390 ป* มีรากศัพท"มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ 
เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก"จะเปNนเสาสูง สร2างจากหินแกรนิตขนาดใหญ#เพียงก2อนเดียว ฐานของเสาจะกว2างและค#อยๆ เรียวแหลม
ขึ้นสู#ยอดด2านบนเปNนแท#งสี่เหลี่ยมสี่ด2าน ยอดบนสุดจะเปNนลักษณะเหมือนพีรามิด และมักนิยมหุ2มหรือเคลือบด2วยโลหะ เช#น ทองคำ เหล็ก หรือ 
ทองแดง เปNนต2น เสาโอเบลิสก" 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย'างและ MIX SEAFOOD 
 นำท#านชม วิหารเซนต�โซเฟFย (St.Sophia) หรือ สุเหร'าฮาเกีย โซเฟFย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ ่งมหัศจรรย"ของโลกยุคกลางเปNนโบสถ"

คาทอลิก สร2างในสมัยพระเจ2าจัสติเนียน มีหลังคาเปNนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ"เปNนหินก2อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร"กเข2าครอบครองเมือง 
ได2เปลี่ยนโบสถ"นี้ให2เปNนสุเหร#าในป* ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงท่ีปูด2วยโมเสกเปNนรูปพระเยซูคริสต"และสาวก ภายหลังทางการได2ตกลงให2วิหารฮา
เกีย โซเฟ*ย เปNนพิพิธภัณฑ"ท่ีวันนี้คงบรรยากาศของความเก#าขลังอยู#เต็มเป*\ยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ#ท่ีสุดเปNนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นท่ีโล#งภายใน 



 
ใหญ#ท่ีสุด ก#อสร2างด2วยการใช2ผนังเปNนตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสู#พื้นแทนการใช2เสาค้ำยนัท่ัวไป นับเปNนเทคนิคการก#อสร2าง ท่ีถือว#าล้ำหน2ามากใน
ยุคนั้น (ถือเปNนหนึ่งในเหตุผลสำคัญท่ีทำให2วิหารฮาเกีย โซเฟ*ย ได2รับการยกย#องให2เปNน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย"ของโลกยุคกลาง 
นำท#านเดินทางสู# สไปซ�บาซาร� (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต" (Egyptian Bazaar) เปNนตลาดเคร่ืองเทศตั้งอยู#ใกล2กับสะพานกาลาตา ท่ีนี่ถือ
เปNนตลาดในร#มและเปNนตลาดท่ีใหญ#เปNนอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร2างขึ้นตั้งแต#ช#วงป* ค.ศ. 1660 โดยเปNนส#วนหนึ่งของมัสยิดใหม# ภายในตลาด
ยังมีสินค2ามากมายให2ได2เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เคร่ืองเทศ, ขนมหวานของตุรกี, เคร่ืองเพชรพลอย, ของท่ีระลึก, ผลไม2แห2ง และเคร่ืองประดับต#างๆ 
อีกด2วย จากนั้นนำท#านถ#ายรูปกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล"โรมัน แบบสถาป[ตยกรรมโรมาเนสก" ตัวตึกประกอบด2วย 9 
ชั้น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเปNนทรงกรวย อีกหนึ่งสัญลักษณ"เมืองอิสตันบูล สร2างขึ้นในป* ค.ศ.1348 เพื่อไว2เปNนหอสังเกตการณ"ป:องกันข2าศึก
จากทางทะเลป[จจุบันชั้นบนเป6ดให2นักท#องเท่ียวขึ้นชมทัศนียภาพของเมือง จากนั้นนำท#านสู# จัตุรัสทักซิมสแควร� (Taksim Square) ถนนสายนี้
เรียกได2ว#าเปNนจุดศูนย"กลางของเมืองอิสตันบูล มีร2านค2ามากมาย ตั้งแต#ของท่ีระลึก, ร2านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป�โบราณ (Tram) เรียกได2ว#า
ท่ีแห#งนี้เปNนจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก#การช2อปป6kง 
ท่ีพัก ROYAL STAY PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท'า 
 

Day3 ล'องเรือช'องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล – ม�าไม�จำลองเมืองทรอยริมทะเล – อุทยานแห'งชาติเมืองทรอย – ม�าไม�จำลองเมือง
ทรอย 

 
เช�า บริการอาหารเช2า ณ ห2องอาหารของโรงแรม 
 นำท#าน ล'องเรือชมความสวยงามของช'องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปNนช#องแคบท่ีเชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเล

มาร"มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว2าง เร่ิมตั้งแต# 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช#องแคบนี้ถือว#าเปNนจุด
บรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล2วช#องแคบบอสฟอรัสยังเปNนจุดยุทธศาสตร"ท่ีสำคัญยิ่งในการ
ป:องกันประเทศตุรกีอีกด2วย ขณะล#องเรือท#านจะได2เพลิดเพลินกับทัศนีย"ภาพอันสวยงามของริมฝ[\งช#องแคบแห#งนี้ ไม#ว#าจะเปNนพระราชวังโดลมา
บาห"เชหรือบ2านเรือสไตล"ยุโรปของบรรดาเศรษฐีแห#งประเทศตุรกีท้ังระหว#างล#องเรือ 

 หลังจากนั้นนำท#านเดินทางสู# เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ป[จจุบันเปNนเมืองท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร" เดิมมีชื่อว#า โบกาซี่ (Bogazi) 
หรือ เฮลเลสปอนด" (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส#วนท่ีแคบท่ีสุดกว2าง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั้งอยู#บนจุดแคบท่ีสุดของช#องแคบดาร"
ดะเนลส" ใกล2กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ[\งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร"มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั้งอยู#ริมทะเลมาร"มาราตัดกับทะเลอีเจียน เปNน
ท่ีตั้งของเมืองทรอย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท2องถิ่น 
 นำท#านชมและถ#ายภาพ ม�าไม�จำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เปNนม2าไม2ท่ีมีชื่อเสียงโด#งดังมากท่ีสุดจากมหา

กาพย"ภาพยนตร"ฮอลิวูดเร่ือง ทรอย (Troy) ในป* 2004 มีแบรด พิตต" แสดงชื่อดังระดับโลกเปNนนักแสดงนำ ทางทีมงานได2จำลองม2าไม2ขนาดใหญ#สี 
 



 
ดำ เพื่อใช2ดำเนินเร่ืองและเปNนส#วนหนึ่งท่ีสำคัญของเร่ืองทรอย หลังจากนั้นทางทีมงานจึงมอบม2าไม2จำลองตัวนี้ให2กับทางการตุรกี เพื่อเปNนเกียรติ
และสร2างชื่อเสียงให2กับเมืองชานัคคาเลอีกด2วย 

หล ั งจากน ั ้นนำท #านสู #  อ ุทยานแห'งชาต ิทรอย (Troy National Park) เปNน
โบราณสถานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแห#งหนึ่งชองโลกท่ีมีประวัติศาสตร"ยาวนานกว#า 5,000 ป* 
ภายในอุทยานนำท#านชม ม�าไม�โทรจันหรือม�าไม�จำลองเมืองทรอย (Trojan Horse) 
เปNนม2าไม2ท่ีสร2างจำลองจากบันทึกทางประวัติศาสตร" ท่ีชาวกรีกใช2อุบายส#งม2า ไม2ให2
เมืองทรอยเพื ่อเปNนของกำนัล แต#ความจริงแอบบรรจุคนมาในม2าไม2เพื ่อเข2ามาเป6ด
ประตูเมืองทรอย ให2ทหารเข 2ามาตีตั วเมืองจนทำให 2เมืองทรอยล 2มสลาย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ"อันชาญฉลาดด2านกลการศึกของนักรบโบราณ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห2องอาหารโรงแรม  
ท่ีพัก TUSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท'า  
 
Day4 นั ่งกระเช�าสู'เมืองโบราณเปอร�กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปFยนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เม ืองคูซาดาซึ  

– เมืองเอฟฟ|ซุส – ห�องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ�านพระแม'มารี – เตอร�กิช ดีไลท� 

 
เช�า บริการอาหารเช2า ณ ห2องอาหารของโรงแรม 
 นำท#าน น่ังกระเช�าไฟฟ}าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร�กามัน (Cable Car to Pergamon) ตั้งตระหง#านอยู#เหนือตัวเมืองชานัค

คาเล กว#า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห#างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด2านเหนือของแม#น้ำไคซูส ซึ่งเปNนเมืองโบราณของกรีกท่ีมี
ความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได2รับการขึ้นทะเบียนให2เปNนมรดกโลกโดยองค"การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป* ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานท่ี
สำคัญแต#โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเปNนท่ีขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห#งเทพนิยายในสรวงสวรรค" บริเวณเดียวกัน 
คือ วิหารโอลิมเปFยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ป[จจุบันนี้เหลือแต#ส#วนฐานเท#านั้น แท#นบูชาถูกนำไปเก็บรักษาไว2ใน
พิพิธภัณฑ"เปอร"กามัมท่ีเมืองเบอร"ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เปNนโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลกตั้งอยู#
ในทำเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผู2ชมได2มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิสแปลว#า นครบนท่ีสูง ซึ่งเปNนโครงสร2างฐานในการป:องกันเมืองของอาณาจักรกรีก
และโรมัน ซึ่งผู2ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกท่ีสูง มักเปNนเนินเขาท่ีด2านหนึ่งเปNนผาชัน และกลายเปNนศูนย"กลางของมหานครใหญ# ท่ีเติบโตรุ#งเรืองอยู#
บนท่ีราบเบ้ืองล#างท่ีรายล2อมป:อมปราการเหล#านี้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท2องถิ่น 
 นำท#านเดินทางสู# เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (ใช2เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท#าเลียบชายฝ[\งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีต

เมืองนี้เปNนเหมือนท#าเรือขนส#งสินค2า เปNนเมืองท่ีมีชื่อเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงส#งออกท่ัวโลก นำท#านเดินทางสู# เมืองเอฟฟ|ซุส 
(Ephesus) เปNนเมืองกรีกโบราณท่ีตั้งอยู#ทางฝ[\งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร"ในประเทศตุรกีป[จจุบัน เมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษา
ไว2เปNนอย#างดีเมืองหนึ่ง เคยเปNนท่ีอยู#ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข2ามาป[กหลักสร2างเมืองซึ่งรุ#งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก#อนคริสต"กาล  



 
ต#อมาถูกรุกรานเข2ายึดครองโดยพวกเปอร"เซียและกษัตริย"อเล็กซานเดอร"มหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเข2าครอบครองก็ได2สถาปนาเอฟฟ6ซุสขึ้นเปNน
เมืองหลวงต#างจังหวัดของโรมัน นำท#านเดินบนถนนหินผ#านใจกลางเมืองเก#าท่ีสองข2างทางเต็มไปด2วยซากสิ่งก#อสร2างเม่ือสมัย 2,000 ป*ท่ีแล2ว ไม#ว#า
จะเปNนโรงละครกลางแจ2งท่ีสามารถผู2ชมได2กว#า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช2งานได2จนถึงป[จจุบัน เข2าชม ห�องอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ี
ยังคงเหลือร#องรอยของห2องน้ำ ห2องอบไอน้ำ ให2เห็นอยู#จนถึงทุกวันนี้ นำท#านถ#ายภาพเปNนท่ีระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มี
ความสวยงามเปNนเลิศ สร2างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให2กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป* 657 – 660 และได2ฝ[งโลงศพของบิดาท่ี
ทำจากหินเอาไว2ใต2หอสมุดแห#งนี้ ได2รับการขึ้นทะเบียนให2เปNนมรดกโลกโดยองค"การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป* ค.ศ. 2015 

 จากนั้นนำท#านเข2าชม บ�านพระแม'มารี (House of Virgin Mary) ชื่อกันว#าเปNนท่ีสุดท2ายท่ีพระแม#มารีมาอาศัยอยู#และสิ้นพระชนม"ในบ2านหลังนี้
ตั้งอยู#บนภูเขาสูงเปNนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีคริสต"ศาสนิกชนจะต2องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให2ได2สักคร้ังในชีวิต  
จากนั้นนำท#านเดินทางสู# ร�านเตอร�กิช ดีไลท� (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท2องถิ่นเรียกกันว#าโลคุม 
(Lokum) เปNนขนมหวานทรงลูกเต�าท่ีประกอบขึ้นจากแป:งและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด" วอลนัท ถั่วพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข2าไปด2วย 
โดยส#วนมากหน2าตาจะมีสีชมพูเข2ม แต#ก็ดูจางลงไปทันทีเม่ือเสิร"ฟกับน้ำตาลไอซิ่งท่ีคลุกเคล2าประหนึง่แป:งฝุ�น มีรสหวาน สอดแทรกด2วยความกรอบ
และมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู#กับชาร2อน หรือ ชากลิ่นแอปเป6ล 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห2องอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก RAMADA RESORT & GOLF HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท'า 
 

Day5 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ}าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

 
เช�า บริการอาหารเช2า ณ ห2องอาหารของโรงแรม 
 นำท#านเดินทางสู# โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเปNนประเทศท่ีมีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับต2นๆ 

ของโลก ท้ังยังผลิตเสื้อหนังให2กับ  แบรนด"ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด2วย อิสระให2ท#านเลือกชมผลิตภัณฑ"จากเคร่ือง
หนัง และ สินค2าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 จากนั้นนำท#านเดินทางสู# เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีน้ำพุเกลือแร#ร2อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต2ดินผ#านซากปรักหักพังของเมืองเก#าแก#
สมัยกรีกก#อนไหลลงสู#หน2าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาป[ตยกรรมสีขาวขึ้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท2องถิ่น 
นำท#านเข2าชม ปราสาทปุยฝ}าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร#ร2อนนี้ได2ก#อให2เกิด
ทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเปNนชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให2เกิดเปNนแก#งหนิ
สีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเปNนทางยาว ซึ ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันนี ้ยังเปNน เมือง
โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปNนเมืองโรมันโบราณท่ีสร2างล2อมรอบบริเวณท่ีเปNนน้ำพุเกลือแร#ร2อน 
ซึ่งเชื่อกันว#ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผ#านไปภัยธรรมชาติได2ทำให2เมืองนี้เกิดการพังทลายลง 
เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู#ท่ัวไปบางส#วนยังพอมองออกว#าเดิมเคยเปNนอะไร อาทิ โรงละคร  



 
แอมฟ6เธียร"เตอร"ขนาดใหญ# วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ได2รับการขึ้นทะเบียนให2เปNนมรดกโลกโดยองค"การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือ
ป* ค.ศ. 1988 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห2องอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก TRIPOLIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท'า 

ให2ท#านได2อิสระแช#นำ้แร#ผ#อนคลายตามอัธยาศัย 
 

Day6 เมืองคอนยา – ท่ีพักคาราวานเซราย – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบำหน�าท�อง Belly Dance 

 
เช�า บริการอาหารเช2า ณ ห2องอาหารของโรงแรม 

ระหว#างทางนำท#านแวะถ#ายภาพ ท่ีพักคาราวานเซราย (Caravanserai) เปNนสถานท่ีพักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเส2นทางสายไหม
และชาวเติร"กสมัยออตโตมัน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท2องถิ่น 
 หลังจากนั้นนำท#านเดินทางสู# เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปNนบริเวณท่ีอยู#ระหว#าง ทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต#โบราณกาล 

เพราะเปNนส#วนหนึ่งของเส2นทางสายไหม เส2นทางการค2าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปNนพื้นท่ีพิเศษ
ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ล2านป*มาแล2ว เกิดจากลาวาท่ีพ#นออกมา และเถ2าถ#านจำนวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถม
เปNนแผ#นดินชั้นใหม#ขึ้นมา จากกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร#อนกินแผ#นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับล2านป* จนเกิดเปNนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตาน#าพิศวง ท่ีเต็มไปด2วยหินรูปแท#งกรวยคว่ำปล#อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชน
พื้นเมืองเรียกขานกันว#า “ดินแดนแห#งปล#องไฟนางฟ:า” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เปNนชื่อเก#าแก#ภาษาฮิตไตต" (ชนเผ#ารุ#นแรกๆ ท่ีอาศัยอยู#ใน
ดินแดนแถบนี้) แปลว#า “ดินแดนม2าพันธุ"ดี” และในป[จจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม2ากันอยู#บริเวณนี้ และมีเมืองใต2ดินโบราณท่ีใหญ#ท่ีสุดในโลกก็ว# าได2 ซึ่ง
ภายในเมืองใต2ดินมีครบทุกอย#างไม#ว#าจะเปNน ห2องนอน ห2องน้ำ ห2องครัว ห2องหมักไวน" ห2องประชุม คอกสัตว" โบสถ" บ#อน้ำ บางห2องเปNนห2องโถง
กว2าง ด2วยความอัศจรรย"ใต2พื้นดินแห#งนี้ เมืองคัปปาโดเกีย จึงได2รับการขึ้นทะเบียนให2เปNนมรดกโลกโดยองค"การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป* 
ค.ศ. 1985 ได2ขึ้นทะเบียนเมืองใต2ดินแห#งเมืองคัปปาโดเกียเปNนสถานท่ีมรดกโลกอีกด2วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห2องอาหารโรงแรม 
 นำท#านชมการแสดงพื้นเมือง โชว�ระบำหน�าท�อง (Belly Dance) เปNนการโชว"เต2นรำท่ีเก#าแก#อย#างหนึ่งของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ป* ใน

ดินแดนแถบอียิปต"และเมดิเตอร"เรเนียน นักประวัติศาสตร"เชื่อกันว#าชนเผ#ายิปซีเร#ร#อนคือคนกลุ#มสำคัญท่ีได2อนุรักษ"ระบำหน2าท2องนี้ไว2ให2มีมาจนถึง
ป[จจุบัน การโชว"ระบำหน2าท2องนี้ได2มีมาอย#างแพร#หลายและมีการพัฒนาซึ่งเปNนศิลปะท่ีโดดเด#น สวยงาม จนกลายมาเปNนระบำหน2าท2องของ
ประเทศตุรกีในป[จจุบัน 

ท่ีพัก KALSEDON CAVE SUITES HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท'า 
หมายเหตุ : ท#านควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค2างคืนท่ีโรงแรมถ้ำ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท#าน เนื่องจากโดยส#วน

ใหญ#โรงแรมสไตล"ถำ้ในเมืองนี้ไม#มีลฟิท"ให2บริการ 



 
Day7 เมืองใต�ดิน – พิพิธภัณฑ�กลางแจ�งเกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร� – โรงงานเซรามิก 

– โรงแรมทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ – สนามบินไกรเซรี – สนามบินอิสตันบูล 

 
เช�า บริการอาหารเช2า ณ ห2องอาหารของโรงแรม 

สำหรับการขึ้นบอลลูนเปNนไฮไลท"ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท#องเท่ียวท่ัวทุกมุมโลก ให2ท#านได2อิสระหากท#านใดสนใจขึ้นบอลลูน 
และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไม#รวมอยู#ในราคาทัวร" (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร" (Balloon Tour) สำหรับท#านท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเปNนต2องออกจาก
โรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท2องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมได2ยาก 
ใช2เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู#บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค#าใช2จ#ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท#านละ 
ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลาร"สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู#กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู#ในโปรแกรมทัวร"ไม#ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไม#ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร#อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู#กับดุลยพินิจของท#าน 

2. รถจ๊ีปทัวร" (Jeep Tour) สำหรับท#านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเปNนต2องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท2องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณท่ีรถเล็ก
สามารถตะลุยไปได2 ใช2เวลาอยู#บนรถจ๊ีป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค#าใช2จ#ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจ๊ีปอยู#ท่ี ท#านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร"สหรัฐ  
(USD) ขึ้นอยู#กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู#ในโปรแกรมทัวร"ไม#ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม#ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ือง
ร#อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู#กับดุลยพินิจของท#าน 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สำหรับท#านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเปNนต2อง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท2องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินใน
บริเวณท่ีรถเล็กสามารถเดินทางไปได2 ใช2เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จำกัดโดยสารไม#เกิน 3 ท#าน/คัน ค#าใช2จ#ายเพิ่มเติมในการนั่งรถมัสแตงโบราณอยู#
ท่ี ท#านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร"สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู#กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู#ในโปรแกรมทัวร"ไม#ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไม#ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร#อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู#กับดุลยพินิจของท#าน  

คำแนะนำ 
- เนื่องด2วยข2อกำหนดของเวลา ท#านจำเปNนต2องเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร"เสริมอย#างใด อย#างหนึ่ง 
- ท#านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแก2เมารถล#วงหน2าอย#างน2อยคร่ึงก#อนออกเดินทาง และควรแจ2งให2หัวหน2าทัวร"ทราบตั้งแต#ก#อนวันเดินทาง (ตั้งแต#อยู#

ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก2เมารถจากประเทศไป) 
- กิจกรรมนี้ ไม#อนุญาตให2ผู2ท่ีเปNนโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ" หรือ เด็กอายุต่ำกว#า 7 ป* เข2าร#วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม#ว#ากรณีใดๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
- สำหรับท#านท่ีไม#ร#วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท#านจำเปNนต2องพักผ#อนรอคณะอยู#ท่ีโรงแรมท่ีพัก 

นำท#านเดินทางสู# เมืองเกอเรเม (Goreme) เปNนเมืองท่ีตั้งอยู#ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เปNน
ท่ีตั้งถิ่นฐานของผู2คนมาตั้งแต#สมัยโรมัน และเปNนสถานท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใช2ในการเปNนท่ีหลบหนีภัยจากการไล#ทำร2ายและสังหารก#อนท่ีคริสต" 



 
ศาสนาจะเปNนของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นได2จากคริสต"ศาสนถานจำนวนมากมายท่ีตั้งอยู#ในบริเวณนี้ เปNนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในด2านการทอพรม และการ
ผลิตเคร่ืองเซรามิก ล้ำค#าท่ีมีชื่อเสียงโด#งดังไปท่ัวโลก นำท#านเข2าชม เมืองใต�ดิน (Underground City) เปNนสถานท่ีท่ีผู2นับถือศาสนาคริสต"ใช2หลบ
ภัยชาวโรมัน ท่ีต2องการทำลายร2างพวกนับถือศาสนาคริสต" ภายในมีโซนห2องต#างๆ อาทิ ห2องนอน ห2องน้ำ ห2องครัว ห2องหมักไวน" ห2องประชุม คอก
สัตว" โบสถ" บ#อน้ำ บางห2องเปNนห2องโถงกว2างว#ากันว#าสามารถจุคนได2มากกว#า 30,000 คน และระบบระบายอากาศท่ีดี แต#อากาศค#อนข2างบางเบา 
เพราะอยู#ลึกและทางเดินบางช#วงอาจค#อนข2างแคบจนเดินสวนกันไม#ได2 ควรใช2ความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใต2ดินแห#งนี้ จากนั้นนำท#าน
ถ#ายภาพด2านนอก พิพิธภัณฑ�กลางแจ�งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที ่ได2รับการขึ้นทะเบียนเปNนมรดกโลกโดยองค"การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป* ค.ศ. 1985 ซึ่งเปNนความคิดของชาวคริสต"ท่ีต2องการเผยแพร#ศาสนาโดยการขุดถ้ำเปNนจำนวนมากเพือ่สร2างโบสถ" 
และยังเปNนการป:องกันการรุกรานของชนเผ#าลัทธิอื่นท่ีไม#เห็นด2วยกับศาสนาคริสต" 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท2องถิ่น พิเศษ เคบับต�นตำรับ 
 นำท#านเดินทางสู# หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) หรือหุบเขาพระ (Monks Valley) เปNนหินทรงสูงใหญ#ท่ีมีรูปร#างคล2ายเห็ดสามหัว รูปร#าง

แปลกตา จากนั้นนำท#านเดินทางสู# หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เปNนหน2าผาท่ีชาวเมืองโบราณได2ขุดเจาะเปNนรู เพื่อให2นกพิราบเข2าไปทำรัง
อาศัยอยู# เนื่องจากสมัยก#อนชาวเมืองใช2นกพิราบมีหน2าท่ีเปNนผู2ส#งสารสำคัญในแถบละแวกนั้น และยังเปNนสัตว"เลี้ยงอีกด2วย 

 จากนั้นนำท#านเดินทางสู# หุบเขาอุชิซาร� (Uchisar Valley)ให2ท#านได2ถ#ายภาพด2านหน2า เปNนหุบเขาคล2ายจอมปลวกขนาดใหญ# ใช2เปNนท่ีอยู#อาศัย 
ซึ่งหุบเขาแห#งนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝ*มือมนุษย"ไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพื่อเอาไว2เปNนท่ีอยู#อาศัย อุชิซาร" คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของ
บริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุชิซาร" มีไว2ทำหน2าท่ีเปNนป:อมปราการท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว2สอดส#องข2าศึกยามมีภัยอีกด2วย 

 จากนั ้นนำท#านเดินทางเข2าเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory), โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเครื่องประดับ 
(Jewelry Factory) เพื่อให2ท#านได2ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค2าพื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโด#งดังไปท่ัวโลก อิสระให2ท#านได2เลือกซื้อ
สินค2า 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
 นำท#านเดินทางสู# สนามบินไกเซรี ประเทศตุรกี 
20.20 นำท#านออกเดินทางสู# สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK2021  
21.50 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต#อเคร่ือง 
  

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

01.45 นำท#านออกเดินทางสู# สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

15.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร2อมความประทับใจ 
 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


