
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ประเทศตุรกโีดยสำยกำรบินกำต้ำร์ 
                        ชม 1  ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย 
ชมสุเหร่ำสีน ำ้เงนิสัญลกัษณ์ของอสิตนับูล เยือนปำมุคคำเล่ เมืองแห่งปรำสำทปุยฝ้ำย 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเส้นแบ่งระหว่ำงยุโรป และเอเชีย 
พิเศษ !! เขา้ชมบา้นชนพ้ืนเมือง LOCAL CAVE HOUSE ของชาวพ้ืนเมือง CAPPADOCIA 

บินเข้ำ อสิตนับูล // บินออก องัคำร่ำ 
 



  

 
03.00 น. พบกันที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สำยกำรบิน  QATAR AIRWAYS เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยให้กำร

ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงก่อนขึน้เคร่ือง 
05.55 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS   เทีย่วบินที ่QR 827 
08.25 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงโดฮำ ประเทศกำร์ต้ำ (แวะเพ่ือเปลีย่นเทีย่วบิน) 
14.05 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR 243  
18.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงอสิตันบูล หลงัขำกผ่ำนข้ันตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนสู่ทีพ่กั 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ   RAMADA ENCORE HOTEL 4*     หรือเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก 
ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด ำเขา้กบั ทะเลมำร์มำร่ำมี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง
แคบ น าท่านเขา้ชม พระรำชวังโดลมำบำเช่ เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้ง
ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสาน
ของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค  านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน 
ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส 
ภายในประกอบดว้ยห้องหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคม
ไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั จากนั้นเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั ตลำดสไปซ์ หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ
เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ือง
ช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

หลงัทานอาหารชม ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลายท่ียาว 20 
เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นน า
ท่านขา้มถนนเล็ก ๆ เขา้ชม สุเหร่ำสีน ้ำเงิน ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้ าเงิน
ในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีก

วนัทีส่อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระรำชวังโดลมำบำเช่ – ช้อปป้ิงตลำดสไปซ์ - ฮิปโปโดรม-
สุเหร่ำสีน ำ้เงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่ำงเกบ็น ำ้ใต้ดินเยเรบำตัน 

 
 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ– กรุงโดฮำ-อสิตันบูล 
 



  

อยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด MINARET 6 หอ เท่ากบั
สุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกวา้งมุ่งหนา้สู่โบราณสถาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกยุคกลาง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ี
เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอย่างวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ จากนั้น
น าท่านเดินขา้มถนนอีกคร้ังสู่ อุโมงค์เก็บน ้ำเยเรบำตัน สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 
532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใช้ในพระราชวงั ส ารองไวใ้ช้ยามท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง มี
ความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้าหลงัคา 336 ตน้ จากนั้นน าท่านเดินตามตรอกซอกซอยท่ีเป็นมี
บา้นสร้างอยูต่ลอดเส้นทางในสไตล์ท่ีน่ารัก และบา้นบางหลงัก็มีการตกแต่งภายนอกแบบออตโตมนั น า
ท่านเขา้ชม พระรำชวังทอปกำปึ ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตี
กรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็น
ศูนย์กลางของอาณาจกัรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึนเป็นท่ีประทับอย่างถาวร 
พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูง
ตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหา
สมบัติอนัล ้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยคุสมยั 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ   RAMADA ENCORE HOTEL 4*     หรือเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่ำร์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของตุรกีซ่ึงห่างจากอิสตนับูลประมาณ 
235 มีพื้นท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศยัอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มีความส าคญั
และใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยงัตลาด
ต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนตเ์พื่อน าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัร
ออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิร์เน ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของ
กรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านชมความงามของ มัสยดิเก่ำแก่ของเมืองบูร์ซ่ำ ภายในจะพบกบัผลงานอนั
ละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดบัท่ีมีสีสันลวดรายท่ีละเอียด และซบัซ้อนอยา่งพิสดาร 
ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตวัเมืองท่ีในอดีตกษตัริยท่ี์เคยปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นท่ีฝังศพ และ

วนัทีส่ำม เมืองบูซ่ำร์ – มสัยดิเมืองบูร์ซ่ำ – ตลำดผ้ำไหมเมืองบูร์ซำ - เมืองอซิเมยีร์ 

 
 



  

นอกจากนั้นยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนท่ีสวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช่ื้อ
ว่าเป็นเมืองท่ี มี สี เขียว GREEN BURSA สุสานสี เขียว GREEN TOMB สุ เหร่าสี เขียว หรือ  YESIL 
MOSQUE สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างข้ึน
ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกช่ือ HACI IVAZ PASA โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์
ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใชก้ระเบ้ืองหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้น
ในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีท่ีบรรจุศพ
ของสุลต่านเมห์เมดท่ี 1 และครอบครัว สถานท่ีแห่งน้ีจึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของ
ประเทศตุรกี 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
น าท่านสู่ ตลำดผ้ำไหมเมืองบูร์ซำ ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาท่ีตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
ตุรกี ซ่ึงอยูไ่ม่จากทะเลมาร์มามากนกั โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้
คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศท่ีมีผูน้บัถือศาสนาอิสลาม
มากอีกหน่ึงประเทศ ซ่ึงนอกจากผา้คลุมแล้วก็ยงัมีเส้ือผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมท่ี
สดใสน่ีเองท่ีท าให้ตลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จนคร้ังหน่ึงสมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลิ
ซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยอืนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอซิเมียร์ (ระยะทาง 330 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง) 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม 

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ   ARMIS HOTEL 4* หรือเทยีบเท่ำ     

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้ำนพระแม่มำรี ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเธอรีน 
เอมเมอริช ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตา
ตนเอง เม่ือเธอเสียชีวติลงมีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระ
แม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเน
ดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน 
ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ล้ว

วนัทีส่ี่ เมืองอิซเมียร์-บ้ำนพระแม่มำรี-เมืองโบรำณเอฟฟิซุส-ช้อปป้ิง   โรงงำนท ำเคร่ืองหนัง-ปำมุค
คำเล่ (ปรำสำทปุยฝ้ำย) 

 
 



  

อธิษฐาน จากนั้ นน าท่านชม เมืองโบรำณเอฟฟิซุส อาคารท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 
ห้องสมุดของเซลซุส และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ วิหำรแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน สร้างข้ึนถวายแด่
จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันท่ี
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ี
นัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ  

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 

หลงัทานอาหารเรียบร้อยน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลติเส้ือหนังคุณภำพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงั
ท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้ งยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น VERSACE , PRADA , 
MICHAEL KORS  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปำมุค
คำเล่  (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ค าวา่ “ปำมุคคำเล่” ในภาษา
ตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” PAMUK หมายถึง ปุยฝ้ำย และ KALE หมายถึง ปรำสำท เป็นน ้ าตก
หินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แค
ลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทาง
ทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่
กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่
ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง 
ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อย
ยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยม
ไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง 
โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ   TRIPOLIS HOTEL 4*   หรือเทยีบเท่ำ    



  

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ี 
นิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัร
แห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
ท่านเขา้ชม พิพธิภัณฑ์เมฟลำน่ำ หรือส านกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน 
รูบี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนา
คริสตใ์ห้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า เดิมเป็นสถานท่ีท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม
ท าสมาธิ WHIRLING DERVISHES โดยการหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์
เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน
ตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของ
เมฟลาน่า น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย  (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลานัง่รถประมาณ 3 ชัว่โมง) 
ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก  

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ   GOLD YILDIRIM HOTEL 4*    หรือเทยีบเท่ำ        

 
05.00 น. ท่ำนที่สนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์น่ังบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ค่ำขึ้น

บอลลูนประมำณท่ำนละ 200 ดอลล่ำสหรัฐ) เจ้ำหน้ำที่บริษัทบอลลูน รอรับท่ำน เพ่ือเปิดประสบกำรณ์
ใหม่ทีไ่ม่ควรพลำด พร้อมกบัประกำศนียบัตรทีร่อมอบให้กบัทุกท่ำน  

 
 

วนัทีห่ก  เมืองคัปปำโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ – เมืองใต้ดินไคมัคลี่ - โชว์ระบ ำพื้นเมือง BELLY 
DANCE SHOW 

 
 

วนัทีห้่ำ เมืองปำมุคคำเล่-เมืองคอนย่ำ- พพิธิภัณฑ์เมฟลำน่ำ - เมืองคปัปำโดเกยี 
 
 



  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปำโดเกีย จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 
85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านชม พพิธิภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิด
ของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บำร์บำรำ , โบสถ์
มังกร และ โบสถ์แอปเป้ิล แวะชม โรงงำนทอพรม และโรงงำนเซรำมิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และ
ของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั พิเศษ !! เข้ำชมบ้ำนชนพื้นเมือง ของชาวพื้นเมือง CAPPADOCIA พร้อมด่ืม
ชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น WELCOME 
DRINK เพื่อแสดงถึงน ้ าใจและมิตรภาพระหวา่งเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบา้นพื้นเมือง
ท่ีมีผูค้นอาศยัอยูจ่ริงๆ  

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จากนั้นน าท่านชม “โชว์ระบ ำหน้ำท้อง” BELLY DANCE SHOW  ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ   GOLD YILDIRIM HOTEL 4*    หรือเทยีบเท่ำ        

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงอังคำร่ำ (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) ซ่ึง
เป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิส
ตนับูล ระหวา่งทางแวะเท่ียวชมความสวยงามของ ทะเลสำบเกลือ ให้ท่านไดถ่้ายภาพทะเลเกลือท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศตุรกี ซ่ึงเป็นปรากฏการความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ท่ีมีไม่ก่ีประเทศในโลก  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
น าท่านชม กรุงอังคำร่ำ เมืองแห่งศูนยก์ลางการปกครอง เป็นท่ีตั้งของกระทรวง ทบวงกรม มหาวทิยาลยั 
และสถานท่ีราชการต่าง ๆ น าท่านชม อะนีเคเบอร์  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อให้เป็นเกียรติแก่
มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซ่ึงเป็นบิดาของ  คนตุรกีรุ่นใหม่สถานท่ีแห่งน้ีมีพื้นท่ีวา้งใหญ่ประมาณ 
750,000 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ย สวนสันติภาพ และ สถานท่ีฝังศพของอตาเติร์ก ถูกออกแบบสร้าง
โดยสถาปนิกของตุรกีช่ือ อีมลัโอนทั สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1944 และ ส าเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ. 1953  

วนัทีเ่จ็ด เมืององัคำร่ำ - ทะเลสำบเกลือ - อะนีเคเบอร์  - กรุงโดฮำ - กรุงเทพมหำนคร 
 
 



  

 

 
เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
21:20 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR 258  

 
01.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงโดฮำ (แวะเพ่ือเปลีย่นเทีย่วบิน) 
02.15 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS    เทีย่วบินที ่QR 836  
12.40 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

*** หมำยเหตุ : โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม *** 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

12-19 สิงหำคม 2560 29,900 7,000 

19-26 สิงหำคม 2560 29,900 7,000 

26 สิงหำคม-02 กนัยำยน 2560 29,900 7,000 
เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน จึงไม่มีรำคำส ำหรับเด็ก 

**รำคำอำจมีกำรปรับขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงทีส่ำยกำรบินประกำศปรับ  
และทีม่ีเอกสำรยืนยนัเท่ำน้ัน (คิด ณ วนัที ่8 มิ.ย. 2560) ** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว QATAR AIRWAYS  (น ำ้หนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกนิ 30 ก.ก./ท่ำน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอำยุเกนิ 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 
 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 
 เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหำนคร 
 
 



  

 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่ำน / วนั), คนขับรถ (2.00USD / ท่ำน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ำกบั 35 USD) 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 

เง่ือนไขกำรจองและช ำระค่ำบริกำร 

 กรุณำมัดจ ำ 10,000 บำท / ท่ำน   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 
ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั  

  พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง ทีม่ีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 

กรณยีกเลกิทวัร์ โปรแกรม อเมซซ้ิง ตุรก ี8 วนั 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000บาท+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000บาท+ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 

หมำยเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 ในกรณทีีม่ีผู้เดินทำง 15-19 ท่ำน จะต้องเพิม่เงินท่ำนละ 3,000.- บำท จึงสำมำรถออกเดินทำงได้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุดเน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทั
ตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ี
ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ออกตั๋วแล้วไม่สำมำรถท ำ REFUND ได้ ทุกกรณ ี



  

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 


