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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัสกตั - ท่าอากาศยานอสิตันบลู ตุรเคีย (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน Oman Air WY โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

09.15น. บินลดัฟ้าสู่ท่าอากาศยานมสักตั โดยสายการบิน Oman Air โดยเที่ยวบินท่ี WY 818 
12.35น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมสักตั (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง)  
14.25 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอิสตนับลู โดยเท่ียวบินท่ี WY 165 
19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตนับลู ตุรเคีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตาคาร 
พกั La Quinta by Wyndham หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมสักตั - ท่าอากาศยานอิสตนับลู ตุร
เคีย(บริการอาหารบนเคร่ือง) 

   

La Quinta by Wyndham หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
2 มสัยิดสีน ้าเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนตโ์ซเฟีย ก าแพงประวติัศาสตร์ คอนส

แตนติโนเปิล  เมืองชานคัคาเล ถ่ายรูปมา้ไม ้ 
   

Iris Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
3 ชมแฟชัน่โชวเ์ส้ือหนงั - เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮีย

ราโปลิส โรงละครโรมนั   
   

Tripolis Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
4. เมืองคอนยา ท่ีพกัคาราวานเซราย - เมืองเก่าคปัปาโดเกีย นครใตดิ้น    

Burcu Kaya Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
5. บอลลูนหลากสี รถคลาสสิคทวัร์ - เยี่ยมชมโรงงานทอพรม หมู่บา้น

เคร่ืองป้ันดินเผา ศูนยเ์คร่ืองประดบั - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ ปล่องไฟ
นางฟ้า - หุบเขาอุซิซาร์ – เมืององัการา - ทะเลสาบเกลือ 

   Kahya Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

6. นครอิสตนับลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ผา่นชมสะพานขา้มทวีป ชอ้ปป้ิง
แกรนดบ์าซาร์ หอคอยกาลาตา พระราชวงัโดลมาบาเช่ – สไปซ์มาร์เก็ต - 
จตัุรัสทกัซิม - ท่าอากาศยานอิสตนับล ู

    

7. ท่าอากาศยานมสักตั (ระหว่างรออิสระให้ท่านซ้ือของฝากประจ าสนามบิน) 
– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ือง) 

    

ขาไป 
WY 818 BKK - MCT 09.15น. – 12.35น. 

WY 165 MCT - IST 14.25น. – 19.00น. 

ขากลบั 
WY 166 IST - MCT 01.00น. – 07.00น. 

WY 815 MCT- BKK 09.00น. – 17.45น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 30 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



Day 2 มัสยิดสีน ้าเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย ก าแพงประวัติศาสตร์ คอนสแตนติโนเปิล  เมืองชานัคคาเล ถ่ายรูปม้า

ไม้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มัสยิดสีน ้าเงิน เป็นมสัยิดสมยัออตโตมนัท่ีตั้งอยูใ่นอิสตนับูล, ประเทศตุรกี ตวัมสัยิดถูกสร้างระหว่าง ค.ศ. 1609 ถึง 1616 มีกระเบ้ืองสีน ้าเงินอยู่
ดา้นในก าแพงมสัยิด และตอนกลางคืนตวัมสัยิดกลายเป็นสีน ้าเงินจากแสงบนโดมหลกั 5 อนั เสามินาเร็ต 6 อนัและโดมรอง 8 อนั ตวัมสัยิดอยู่
ถดัจากฮายาโซฟีอา 

ฮิปโปโดม หรือ จตัุรัสสุลต่านอาห ์เป็นจตัุรัสกลางเมืองท่ีแต่เดิมนั้นใชเ้ป็นสถานท่ีแข่งมา้และจดังานเฉลิมฉลองของกรุงคอนสแตนติโนเปิล 
ปัจจุบนัยงัคงเป็นสถานท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์โบราณ และเป็นจดุนดัพบยอดนิยมของอิสตนับูล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 

วิหารเซนต์โซเฟีย หรือวิหารซนัตา โซเฟีย เดิมเป็นโบสถใ์นคริสตศ์าสนา อยูใ่นกรุงคอนสแตนตินโนเปิล (ปัจจบุนั คือ เมืองอิสตนับูล) 

ประเทศตรุกี สร้างขึ้นโดยจกัรพรรดิ คอนสแตนติน แห่งอาณาจกัรโรมนัตะวนัออก เม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสร้าง 17 ปี จึงแลว้

เสร็จ ต่อมาถูกพวกเตอร์กบุกท าลาย พระจกัรพรรดิจสัติเนียน 

ก าแพงประวัติศาสตร์ คอนสแตนติโนเปิล เป็นก าแพงหินท่ีลอ้มรอบ และปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงปัจจบุนักค็ือเมืองอิสตนับูล ใน
ประเทศตรุกี การก่อสร้างก าแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Walls of Constantinople) เร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ ของจกัรวรรดิโรมนั
โดยคอนสแตนตินมหาราช ถือเป็นระบบป้อมปราการสุดทา้ย ท่ียอดเยี่ยม และเป็นหน่ึงในระบบที่ซบัซอ้นมากท่ีสุด เท่าท่ีเคยมีการสร้างป้อม
ปราการในสมยัโบราณ ก าแพงส่วนใหญ่ยงัคงถูกเก็บรักษาไว ้ตลอดช่วงยคุออตโตมนั 

https://www.jointtravel.com/turkey-travel-information/


เดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) น าท่าน ถ่ายรูปม้าไม้ เกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทพักรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กนั

นานนบัสิบปี กองทพักรีกจึงคดิแผนการท่ีจะตีกรุงทรอยโดยการสร้างมา้ไม ้โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยูภ่ายในซอกต่างๆของมา้และเขน็

ไปไวห้นา้เมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัยอมแพไ้ปแลว้และมอบมา้ไมจ้ าลองเป็นของขวญั จึงเขน็เขา้ไปไวใ้น

เมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลบัหมด ทหารท่ีซ่อนอยูใ่นมา้ก็ออกมาเปิดประตูให้กองทพักรีกเขา้มาท าการยึด และเผากรุงทรอยจนยอ่ยยบั 

ซ่ึงมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอยท่ีเห็นอยูใ่นเมือง ชานคัคาเล่ น้ีไดรั้บมาจาก  กองถ่ายท าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใชถ้่ายท าละคร เร่ืองทรอย เม่ือ

ถ่ายท าเสร็จแลว้จึงยกให้เป็นสมบติัของท่ีน่ีตั้งแต่ปี 2004  

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตาคาร 

พกั Iris Hotel หรือเทียบเท่า 

  



Day 3 ชมแฟช่ันโชว์เส้ือหนัง - เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลสิ โรงละครโรมัน   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมแฟช่ันโชว์เส้ือหนัง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ชม ปราสาทปุย
ฝ้าย ซ่ึงเกิดจากน ้าแร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็น
ลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสร้างมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้าแร่ท่ี
ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งสวยงามและน่า
อศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยม
ไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้
อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม นครโบราณเฮยีราโปลิส โรงละครโรมัน ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตั้งโดยกษตัริยย์เูมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 
ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผน่ดินไหวเกิดขึ้นหลายคร้ังหลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้าท่ีศกั
สิทธ์ิ ซ่ึงปัจจบุนัตั้งอยูใ่นโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมนัโบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตาคาร 

พกั Tripolis Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 4 เมืองคอนยา ท่ีพกัคาราวานเซราย - เมืองเก่าคัปปาโดเกยี นครใต้ดิน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ที่พกัคาราวานเซราย ท่ีพกัของนกัเดินทางท่ีแพร่หลายในดินแดนอิสลาม เป็น

ภาษาเปอร์เซียมาจากค าว่า "คาร์" = การต่อสู้, ความยากล าบาก และ "วาน" = การเดินทางท่ียากล าบาก และ "ซาราย" = ท่ีพกั, พระราชวงั ดงันั้น 

"คาราวานซาราย" จึงหมายถึงท่ีพกั(ดุจวงั)ของผูท่ี้ตรากตร ามาจากการเดินทาง คาราวานซารายมกัมีประตูสูงกว่าตวัอาคารมากเพื่อใหค้ณะ

เดินทางแลเห็นไดแ้ต่ไกล มีขนาดกวา้งใหญ่เพื่อรองรับกองคาราวานซ่ึงประกอบดว้ยพ่อคา้ สัมภาระ และฝงูสัตวพ์าหนะจ านวนมาก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 

ย่านเมืองเก่าคัปปาโดเกีย (Cappadocia Old Town) หรือพ้ืนท่ีบริเวณเกอเรเม่ (Goreme) ไม่เพียงแต่เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ในจงัหวดั Nevsehir เท่านั้น 
แต่ Goreme ยงักลายเป็นท่ีจดจ าของนกัท่องเท่ียวในฐานะท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของท่ีพกั ร้านอาหาร และการซ้ือทวัร์ไปตามท่ีต่างๆ ในคปัปาโด
เชีย นอกจากน้ีจากท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวยงัสามารถเดินไปยงัสถานท่ีเท่ียวต่างๆ ไดภ้ายในรัศมี 2 กิโลเมตร และท่ีส าคญัคือเป็นจุดปล่อยบอลลูนท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดช้มบอลลูนลูกยกัษห์ลากสีสันในระยะประชิดอกีดว้ย 



นครใต้ดิน ปัจจบุนัเป็นทั้งพิพิธภณัฑถ์ ้าธรรมชาติใตดิ้น ตั้งอยูท่างตอนใตข้องจงัหวดัเนฟเชียร์ โดยอยูห่่างจากเกอเรเม่ประมาณ 25 กิโลเมตร 

สันนิษฐานว่าช่วงแรกสร้างขึ้นเพ่ือใชห้นีทหารโรมนัเช่นเดียวกบัเกอเรเม แต่ขยายใหญ่ขึ้นในช่วงเวลาท่ีชาวเติร์กหรืออาณาจกัรออตโตมนัเร่ิม

รุกราน โดยมีความลึกกว่า 10 ชั้น ความลึกท่ีสุดอยูท่ี่ 85 เมตร โดยมีความยาวอุโมงคร์วมระยะทางไดถึ้ง 80 กิโลเมตร 

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตาคาร 

พกั Burcu Kaya Hotel หรือเทียบเท่า 

  



Day 5 บอลลูนหลากสี รถคลาสสิคทัวร์ - เย่ียมชมโรงงานทอพรม หมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผา ศูนย์เคร่ืองประดับ - พพิธิภัณฑ์

กลางแจ้งเกอเรเม่ ปล่องไฟนางฟ้า - หุบเขาอุซิซาร์ – เมืององัการา – ทะเลสาบเกลือ 

แนะน า Package A 5.00 น. ท่านท่ีสนใจขึ้นบอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีโดยมีเจา้หนา้ท่ีรอรับท่านไปขึ้นบอลลูน เพ่ือเปิดประสบการณ์
สุดมหศัจรรยใ์นอีกมุมมองของการชมความงาม เมืองอิสตนับลู โดยใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชม. (ค่าขึ้นบอลลูนไม่รวมอยูใ่นรายการ 
อตัราค่าบริการประมาณ 250 ดอลลาร์(USD)/ท่าน ขึ้นอยูก่บัฤดูกาลท่านท่ีสนใจกรุณาแจง้ล่วงหนา้) 

แนะน า Package B 5.00 น. รถคลาสสิคทัวร์ ถ่ายรูปและชมวิวตามจุดต่างๆ ของเมืองคปัปาโดเกีย ท่ามกลาง ลกัษณะภูมิประเทศท่ีแปลกตา ดว้ย
รูปทรงของภูเขาท่ีแปลกตา ดูสวยงามดัง่ภาพวาด นัง่ถ่ายรูปเท่ๆ  บนรถโบราณคลาสสิค โดยมีฉากหลงั ของทอ้งฟ้าท่ีมีแสงสีแดง สีทอง ของ
พระอาทิตย ์(ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นรายการ อตัราค่าบริการประมาณ 100 ดอลลาร์(USD)/ท่าน ขึ้นอยูก่บัฤดูกาลท่านท่ีสนใจกรุณาแจง้ล่วงหนา้) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่าน เยี่ยมชมโรงงานทอพรม หมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผา ศูนย์เคร่ืองประดับ คุณภาพดีของประเทศตุรกี เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธี
การผลิตสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 

พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ประเทศตุรกี เป็นสถานท่ีทางจิตวิญญาณอนัเกิดจากการสลกัหิน ท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ขา้ใจถึงอิทธิพลของศาสนา
ในสมยัโบราณ และเรียนรู้เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูข่องบรรพบุรุษชาวคปัปาโดเชียน ไดดี้ท่ีสุด นอกจากน้ียงัเป็นบริเวณท่ีสามารถนัง่ด่ืมด ่าไป
กบัทิวทศัน์โดยรอบอนังดงาม ท่ีน่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ.9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลีทธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ 

   



ปล่องนางฟ้า เป็นกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยท่ีมีลกัษณะโดดเดน่คลา้ยกบัเห็ดยกัษ ์โผล่ขึ้นมาจากพ้ืนดินท่ามกลางไร่องุ่นท่ีโอบลอ้มในคปัปาโด 

หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ เป็นจุดท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในเมืองคปัปาโดเจีย หุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ 

รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั อุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้

ท  าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ีสามารถเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

ทะเลสาบเกลือ เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศตุรกี สาเหตุท่ีน ้าทะเลเป็นสีแดงเพราะว่ามนัคือสีของสาหร่าย ‘Dunaliellam 

salina’ ในช่วงหนา้ฝนก็จะมีน ้าอยูใ่นทะเลสาบมองเห็นเป็นเงาสะทอ้น แต่เม่ือหนา้ร้อนมาถึงน ้าจะเหือดแหง้เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผน่

หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูกตา และท่ีทะเลสาบเกลือแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงั Star War อีกดว้ย    

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตาคาร 

 พกั Kahya Hotel หรือเทียบเท่า  



Day 6 นครอสิตันบลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ผ่านชมสะพานข้ามทวีป ช้อปป้ิงแกรนด์บาซาร์ หอคอยกาลาตา 

พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์มาร์เกต็ - จัตุรัสทักซิม – ท่าอากาศยานอสิตันบลู 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ นครอิสตันบล ูล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of 

Marmara) ความยาวทั้งส้ิน ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของ

ทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย 

ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ชม

สะพานข้ามทวีป เช่ือมระหว่างเมือง Ortakoy ซ่ึงถือเป็นฝ่ังของทวีปยโุรป ขา้มช่องแคบ Bosphorus ไปยงัเมือง Beylerbeyi ซ่ึงถือเป็นฝ่ังของ

ทวีปเอเชีย ดงันั้นสะพานน้ีจึงถือว่าเป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่างทั้ง 2 ทวีปนัน่เอง 

น าท่านชอ้ปป้ิง แกรนด์บาซาร์ ไดช่ื้อว่าเป็นตลาดในร่มท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี ท่ีน่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ืองานฝีมือสวยๆ นบัร้อยนบัพนัประเภทจากร้านคา้ท่ีทอดยาวสุดลูกหูลูกตาภายในโครงสร้าง
อาคารเก่าแก่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่อาจพลาดของอิสตนับูล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร 



หอคอยกาลาตา (Galata Tower) เป็นหอคอยหินสไตลโ์รมนั เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กท่ีเห็นได้

ชดัโดดเด่นของเมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี หอคอยน้ีถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1891 เป็นรูป

ทรงกระบอกสูงประมาณ 67 เมตรตั้งอยูใ่กลก้บัชายฝ่ัง Golden Horn สร้างขึ้นเพ่ือเป็นหอ

สังเกตการณ์เพื่อป้องกนัขา้ศึกท่ีเขา้มารุกรานจากทางทะเล 

พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้าง
ถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 
เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยโุรป 

สไปซ์มาร์เก็ต ตลาดเคร่ืองเทศเก่าแก่ตั้งแต่สมยัออตโตมนั เป็นตลาดท่ีเราสามารถหาซ้ือ

ส่ิงของพ้ืนเมืองต่างๆ ไดม้ากมายเช่น ขนมขึ้นช่ืออยา่ง Turkish Delight และ Buklava 

เคร่ืองเทศ เช่น หญา้ฝร่ัน ชาต่างๆ ชาตุรกีรสหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชาแอปเป้ิล ชาทบัทิม 



จัตุรัสทักซิม เป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคมอืน่ๆ และเป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยม ส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งใน และต่างประเทศ จตุรัสแห่งน้ียงัรายลอ้มไปดว้ย ร้านอาหารตุรกี, ร้านคา้, โรงแรม, ผบั, 

คาเฟ่ และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติมากมาย ไดแ้ก่ Pizza Hut, McDonald’s, Subway และ Burger King และอื่นๆ 

 

Day 7 ท่าอากาศยานมัสกตั (ระหว่างรออสิระให้ท่านซ้ือของฝากประจ าสนามบิน) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ

อาหารบนเคร่ือง) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอิสตนับล ู

01.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมสักตั โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบิน WY 166 

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมสักตั เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง 

09.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน WY 1815 

17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 – 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

18 – 24 มกราคม 66 
(วันตรุษจีน) 

37,977.- 37,977.- 8,977.- 

10 – 16 มีนาคม 66 39,977.- 38,977.- 8,977.- 
14 – 20 เมษายน 66 

(วันสงกรานต์) 
42,977.- 41,977.- 8,977.- 



  



 



 



  



 

  



 



  



  



 


