
 
 
 

 
 
 

 
 
 

โปรแกรมทวัรต์รุเคยี TURKIYE อสิตนับลู ปามคุคาเล คปัปาโดเกยี องัการา EP.3 (TK) 9วนั 6
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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ      

2 
สนามบินอิสตันบูล – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน  
– ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล    

IRIS HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

3 
ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื ่องหนัง – เมืองปามุคคาเล  
– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส    

TRIPOLIS HOTEL หรือ
เทียบเท่า  

4 เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย    
MUSTAFA HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก  
– หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก 
– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ 

   

SELÇUKLU EVI CAVE 
HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ  
– เมืองซาฟรานโบลู    

KAHVECILER HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

7 
ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมหวาน  
– จัตุรัสทักซิมสแควร์    

TRYP BY WYNDHAM 
AIRPORT HOTEL  

หรือเทียบเท่า  
8 ย่านบาลัต – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – สนามบินอิสตันบูล     

9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ      

    



 

 

 

 
 
  

BKK       IST IST       BKK 

  
TK069 23.05   05.20+1 TK068 01.45 15.25 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
มี/ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

28 พ.ค. – 05 ม.ิย. 66 จาก 37,990 เหลือ 33,990 33,990 11,000 

01 – 09 มิถุนายน 2566 จาก 37,990 เหลือ 33,990 33,990 11,000 

16 – 24 มิถุนายน 2566 จาก 35,990 เหลือ 33,990 33,990 11,000 

23 มิ.ย. – 01 ก.ค. 66 จาก 35,990 เหลือ 33,990 33,990 11,000 

30 มิ.ย. – 08 ก.ค. 66 จาก 35,990 เหลือ 33,990 33,990 11,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
*อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท/ท่าน* 

**เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง รีฟันด์ และเลื่อนการเดินทาง** 
อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566  

 
เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป จะไม่สามารถระบุท่ีนั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ อย่างไรก็ดี สามารถทำการ request ได้ แต่จะ

ได้หรือไม่นั้นอยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมเดินทาง 9 วัน 6 คืน : โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

      เที่ยวบินที ่   เวลาออก             เวลาถึง      เทีย่วบินที ่   เวลาออก            เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 

 



 
 
 
 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง และชำระส่วนท่ี
เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. หนังสือเดินทางต่างประเทศชำระเพิ่ม 1,000 บาททุกกรณี 
4. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำ
เท่านั้น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยนืยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเตมิ (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร)์ 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

19.30  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป้ายต้อนรับ    
เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

23.05 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

 
Day2 สนามบินอิสตันบูล – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล 

 
05.20 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 

ช่ัวโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินก้อน ภายในติด
กระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครอบครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกำแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และ
สาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นท่ีโล่งภายในใหญ่ที่สุด ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักของอาคารลงสู่พื้นแทนการใช้เสาค้ำยันทั่วไป นับเป็น
เทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล้ำหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกด้านนอกกับ พระราชวังโทพคาปึ (Topkapi Palace) เดิมเป็นท่ีประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโต
มัน ระหว่างปี ค.ศ. 1465 จนถึงปี ค.ศ. 1853 เดิมพระราชวังนี้ใช้ช่ือว่า พระราชวังหลวงแห่งใหม่ (Saray-I Cedid-I Amire) จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 
18 ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในรัชสมัยสุลต่านมะห์มุดที่ 2 ตามชื่อพระราชวังริมทะเลที่ถูกเพลิงไหม้ ในปัจจุบันพระราชวังโทพคาปึเป็น
สถานท่ีจัดงานรับรองของรัฐ และเป็นสถานท่ีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นที่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของมุสลิมเช่นเสื้อคลุมและดาบของมุฮัมมัด และ
ตั้งอยู่ในบริเวณประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลกหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันในปี ค.ศ. 1921 
พระราชวังโทพคาปึก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ตามรัฐประกาศของวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1924 ภายใต้การบริหารของกระทรวงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวแห่งตุรกี พระราชวังเป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่มีห้องหอเป็นจำนวนร้อยแต่เปิดให้สาธารณรัฐชนชมแต่เฉพาะเพียงห้องสำคัญ ๆ ที่เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมัน นอกจากน้ันก็ยังมีห้องแสดงเครื่องเคลือบพอร์ซีเลน เสื้อคลุม อาวุธ เสื้อเกราะ หนังสือวิจิตรออต
โตมัน หนังสืออักษรวิจิตรอิสลาม (Islamic calligraphy) จิตรกรรมฝาผนัง และเครื่องราชสมบัติ และเพชรพลอย  
นำท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกด้านนอกกับ สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ช่ือเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) 
สุเหร่านี้สร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 
หอ เป็นหอคอยสูงให้ผู้นำศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า สุเหร่าสีน้ำเงินภายในประดับด้วย 



 
กระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและ
นางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงค์ จะ
มีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ำ ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 
(Kulliye)  
นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้านนอกกับ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก 
(Chariot Racing) หมายถึงการแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) สร้างขึ ้นระหว่างปี ค.ศ. 203 – 330 แต่
ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อว่า
สร้างก่อนคริสตกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมืองเดลฟิ (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งท่ีนี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึง่
ต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อียิปต์ หรือเสาโอเบลิสก์ (Obelisk of Thutmose)  สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮล
เลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตรเนื่องจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 
ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของ
เมืองทรอย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก IRIS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
 

Day3 ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหา
กาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต์ แสดงช่ือดังระดับโลกเป็นนักแสดงนำ ทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาดใหญ่สี
ดำ เพื่อใช้ดำเนินเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเรื่องทรอย หลังจากนั้นทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จำลองตัวนี้ให้กับทางการตุรกี เพื่ อเป็นเกียรติ
และสร้างช่ือเสียงให้กับเมืองชานัคคาเลอีกด้วย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆ 
ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์จากเครื่องหนงั 
และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซาก
ปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้น 
 



 
นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลาย
ช้ัน และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันนี ้

 
ยังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน
การรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่า 
เดิมเคยเป็นอะไร อาทิ โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ 
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก TRIPORIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

Day4 เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นช่ือของอาณาจักรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอำนาจรุ่งเรืองสุดขีดใน
ดินแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กินเนื้อที่กว่า 3,900,000 ตารางกิโลเมตร ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพ ที่พัก
คาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานท่ีพักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน  
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้านนอก ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกสีเขียว ภายในประดับ
ตกแต่งแบบชาวมุสลิม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของท่านเมฟลานา และยังเป็นสุสานสำหรับบิดาและบุตรของท่านเมฟลานาอีกด้วย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล 
เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกไีปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษ
ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถม
เป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวยคว่ำปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชน
พื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) คัปปาโดเกีย เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ใน
ดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณนี้ และมีเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ซึ่ง
ภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป็นห้องโถง
กว้าง ด้วยความอัศจรรย์ใต้พ้ืนดินแห่งนี้ เมืองคัปปาโดเกีย จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 
ค.ศ. 1985 ได้ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเกียเป็นสถานท่ีมรดกโลกอีกด้วย 



 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก MUSTAFA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

Day5 เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม  
– พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครือ่งประดับ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สำหรับการขึ้นบอลลูนเป็นไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านได้อิสระหากท่านใดสนใจขึ้นบอลลูน 
และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ กิจกรรมเสริมพิเศษน้ีไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) 

1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเป็นต้องออกจาก
โรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก 
ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 
ประมาณ 280 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ 
ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเป็นต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็ก
สามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยู่ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
(USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลนู และเครื่อง
ร่อนทุกประเภท ดังนั้นข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

3. รถมัสแตงโบราณ (Mustang Classic Car) สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเป็นต้อง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินใน
บริเวณที่รถเล็กสามารถเดินทางไปได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จำกัดโดยสารไม่เกิน 3 ท่าน/คัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถมัสแตงโบราณอยู่
ที่ ท่านละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  

คำแนะนำ 
- เนื่องด้วยข้อกำหนดของเวลา ท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง 
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่

ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไป) 



 
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ์ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
- สำหรับท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจำเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 

 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี เป็น
ทีต่ั้งถ่ินฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นสถานท่ีที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์
ศาสนาจะเป็นของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนถานจำนวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และการ
ผลิตเครื่องเซรามิก ล้ำค่าที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบ
ภัยชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ ภายในมีโซนห้องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ ห้องประชุม คอก
สัตว์ โบสถ์ บ่อน้ำ บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30 ,000 คน และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา 
เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้ ควรใช้ความระมัดระวังในการรับลงไปชมเมืองใต้ดินแห่งนี้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley) ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบ
เขาแห่งนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าท่ีเป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบ
เข้าไปทำรังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารสำคัญในแถบละแวกนั้น และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย 
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งรัก (Lover Valley) ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีกลุ่มเสาหินที่เป็น
รูปทรงแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ใจ 
นำท่านผ่านชมวิวทิวทัศน์ของ หุบเขาเกอเรเม (Goreme Valley) ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตาของแท่งหินที่ถูกกัดเซาะและกลายเป็น

รูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติด้วยความประทับใจ 

นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส (Avanos Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ มีลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมันแบบ

ดั้งเดิม นำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) 

เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และนำท่านชม โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry 

Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองทีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก SELÇUKLU EVI CAVE HOTEL ระดับ 4 ดาว สไตล์ถ้ำ หรือระดับเทียบเท่า 

หมายเหตุ : ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนที่โรงแรมถ้ำ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 
เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงแรมสไตล์ถ้ำในเมืองนี้ไม่มีลิฟท์ให้บริการ 

 



 
Day6 เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา (Angara) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเป็นท่ีตั้ง
ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่ง
เป็นผู้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรเคีย หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรเคียและประธานาธิบดีคนแรก และมุสทาฟา อิส
เมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรเคีย สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรเคีย สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 มีความสำคญั
กับประเทศตุรเคียเป็นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรเคีย ถูกพิมพ์ขึ้นระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพ
สุสานแห่งนี้บนธนบัตรลีร่าด้วย  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้านนอก เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรเคีย ซึ่ง
เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน น้ำทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที่
ตกผลึกเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Star War อีก
ด้วย  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟรานโบลู (Safranbolu) เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะบ้านเรือนในแบบออตโตมันโดยแท้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก
ขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ที่แสดงถึงมรดกทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมผ่านทางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากกว่าหนึ่งพัน
โครงสร้างที่แสดงถึงตัวตนของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของตุรกี ทั้งอาคารบ้านเรือน สุเหร่า โรงพยาบาล หอนาฬิกา รวมไปถึงป้อมตำรวจที่ขึ้นชื่อว่า
สวยติดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ มากมาย อาทิ จักรวรรดิโรมัน อาณาจักรไบแซนไทน์ อาณาจักรเซลจุก และ
อาณาจักรออตโตมัน ทั้งนี้ยังเป็นเส้นทางการค้าขายเส้นทางสายไหมระหว่างเมืองอิสตันบูลอีกด้วย เมืองซาฟรานโบลูเป็นถิ่นกำเนิดของหญ้าฝรั่น 
หลักๆ จะสะกัดสีของหญ้าฝรั่นเพื่อใช้เป็นสีใส่ทั้งขนมและอาหารของตุรกี ด้วยความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากไว้เป็นสีผสมอาหารแล้ว
ยังสามารถใช้ในการย้อมผ้าเพื่อทำพรมอีกด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก   KAHVECILER HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 



 
Day7 ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมหวาน – จัตุรัสทักซิมสแควร์ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดย่านเมืองเก่า (Old Square) เป็นตรอกซอยในเมืองซาฟรานโบลู มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารและขนมให้ท่านได้
เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก หรือจะเลือกมุมถ่ายภาพกับความสวยงามของบ้านเรือนดั้งเดิมแบบออตโตมันเพื่ออัพโหลดโซเชียลมีเดียตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 

 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อน
คริสตกาล มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์พิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล ฝั่ งทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1986 
นำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือ
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดใหม่ ภายในตลาด
ยังมีสินค้ามากมายให้ได้เลือกซื้อ อาทิ ร้านขนมหวานของตุรกี, อาหาร, เครื่องเทศ, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม้แห้ง และเครื่องประดับ
ต่างๆ อีกด้วย 
นำท่านสู่ จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย ตั้งแต่ของที่ระลึก, 
ร้านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าที่แห่งนี้เป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก   TRYP BY WYNDHAM AIRPORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบือ้งต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

Day8 ย่านบาลัต – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – สนามบินอิสตันบูล 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านบาลัต (Balat) เป็นย่านชุมชนชาวยิวในอิสตันบูล ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ให้ท่านได้
อิสระชมบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสที่มีอายุกว่า 200 ปี สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น รวมถึงยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ 
ต่างๆ อีกมากมาย 



 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

นำท่านถ่ายภาพกับ หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ตัวตึกประกอบด้วย 9 ชั้น มีรูป
ทรงกระบอก และมีหลังคาเป็นทรงกรวย อีกหนึ่งสัญลักษณ์เมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1348 เพื่อไว้เป็นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจากทาง
ทะเลปัจจุบันช้ันบนเปิดให้นักท่องเที่ยวข้ึนชมทัศนียภาพของเมือง 
 
นำท่านเดินทางสู่ กาลาตาพอร์ต (Galataport) ศูนย์การค้า, ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองอิสตันบูล  ทั้งนี้ยังเป็นเป็นท่าเรือ
สำราญระดับโลกและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการล่องเรือชั้นนำในเส้นทางเดินเรือยุโรปอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่ สินค้า 
D.I.Y สินค้าท้องถิ่น จนถึงร้านค้าแบรนเนมต่างๆ ทั้งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม คาเฟ หรือให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศมุมถ่ายภาพโมเดิล
ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรก ี
 

Day9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

15.25  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทสโ์กกรุ๊ป 



 



 



 



 



 


