
 

 

 

 

 

 

 

 

บินตรงสู่ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ 
พร้อมบินภายใน 1 ขา พกัโรงแรมถ า้ 1 คืน และระดบั 5 ดาว 4 คืน  

ชมสถานที่ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมัยน้ัน 

ชมบ้านพกัของมนุษย์ถ า้พืน้เมือง ของชาวพืน้เมือง CAPPADOCIA  
ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน า้พุเกลือแร่ร้อน           

 



 
18.30 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระ และเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เคร่ือง 
22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง) (ใช้เวลาใน

การบิน ประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 

 
05.50 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว           

ให้ท่านได้มีเวลา ท าภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านที่ต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์รับแลก
เงิน เม่ือเสร็จภารกจิส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึน้รถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น ำท่ำนชม ฮิปโปโดรม หรือ สนำมแข่งมำ้โบรำณ มีเสำโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลำยท่ียำว 20 เมตร แต่
กระนั้นก็ยงัสวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทั้งเสำมีงำนแกะสลกัอนัมีควำมหมำย และมีค่ำยิง่ จำกนั้นน ำท่ำนชม 
สุเหร่าสีน ้าเงิน ท่ีมำของช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินเป็นเพรำะเขำใชก้ระเบ้ืองสีน ้ ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซ่ึงท ำ
เป็นลำยดอกไมต่้ำงๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่ำงแต่อยู่ภำยนอกคือ หอ
ประกำศเชิญชวนเม่ือถึงเวลำท่ีจะตอ้งท ำพิธีละหมำด MINARET 6 หอ เท่ำกบัสุเหร่ำท่ีนครเมกกะ จำกนั้น
น ำท่ำนเดินต่อไปชมสถำนท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ปัจจุบนั
เป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชำวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์ำงศำสนำคริสต ์ภำยในมีเสำงำมค ้ำ
ท่ีสลกัอย่ำงวิจิตร และประดบัไวง้ดงำม 108 ตน้ ส่ง ท่ำนสู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน สร้ำงข้ึนในสมยั
จกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ ำส ำหรับใชใ้นพระรำชวงั ส ำรองไวใ้ชย้ำมท่ี กรุงอิส
ตนับูล ถูกขำ้ศึกปิดลอ้มเมือง  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น ำท่ำนชม พระราชวงัทอปกาปึ สร้ำงข้ึนในสมยัสุลต่ำนเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 
พิพิธภณัฑ์พระรำชวงัทอปกำปิ ห้องท่ีโด่งดงั และเป็นท่ีสนใจคือห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั 
และวตัถุล ้ำค่ำมำกมำย โดยมีกริชแห่งทอปกำปึ ดำ้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็น
ไฮไลท์ท่ีส ำคญั ส่งทำ้ยคร่ึงวนัช่วงบ่ำยดว้ยกำรน ำท่ำนสู่ ย่านการค้าช่ือดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” ซ่ึงเป็น
ตลำดเก่ำแก่ท่ีสร้ำงในสมยักลำง ค.ศ. 15 เป็นตลำดคำ้พรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้ำนคำ้กว่ำ 
4,000 ร้ำน ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกีอย่ำงจุใจ เช่น โคมไฟ, ของ
ฝำก, ผำ้พนัคอ ฯลฯ 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ- อสิตันบูล 

วนัทีส่อง ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเกบ็น า้ใต้ดิน เยเรบาตัน –พระราชวัง
ทอปกาปึ - ช้อปป้ิงแกรนด์บาร์ซาร์ 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น       

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  RETAJ ROYALE HOTEL 5* หรือระดับเทยีบเท่า  

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบขนำดใหญ่ และสองฝ่ังมีควำมสวยงำมมำก 
ช่องแคบน้ีท ำหนำ้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวำ่งยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหวำ่ง ทะเลด ำ เขำ้กบั ทะเลมำร์มำร่ำ มี
ควำมยำว 32 กิโลเมตร ให้ท่ำนไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขำ้งท่ีสวยงำมตระกำรตำของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี
เป็นจุดยุทธศำสตร์ท่ีส ำคญัยิ่งในกำรป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพรำะมีป้อมปืนตั้งเรียงรำยอยูต่ำมช่อง
แคบเหล่ำน้ี น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ เป็นพระรำชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงควำมเจริญอย่ำง
สูงสุดทั้งทำงวฒันธรรม และทำงวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใช้เวลำก่อสร้ำงทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะ
ผสมผสำนของยโุรป และตะวนัออกท่ีไดรั้บกำรตกแต่งอยำ่งสวยงำม และไม่ค  ำนึงถึงควำมส้ินเปลืองใดๆ 
ทั้งส้ิน ภำยนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรำยลอ้มพระรำชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่ำวเล็กๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส 
BOSPHORUS ภำยในประกอบด้วยห้องหับต่ำงๆ และฮำเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยำ้ บนัไดลูกกรงแก้ว
เจียระไน และโคมไฟมหึมำหนกั 4.5 ตนั ส่งทำ้ยคร่ึงวนัช่วงเชำ้ดว้ยกำรน ำท่ำนสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ 
มาร์เกต็ หรือตลำดเคร่ืองเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของฝำกไดใ้นรำคำยอ่มเยำ ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองประดบั 
ชำหรือกำแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยำ่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทำชิโอ ฯลฯ 

 
 

วนัทีส่าม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ - เมืองอี

เซียบัท - ชานัคคาเล่ 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชเลียบชำยฝ่ังสู่ เมืองอีเซียบัท  (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.20 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีอยูบ่ริเวณท่ำเรือท่ีจะขำ้มฟำกสู่ เมืองชำนคัคำเล่ ระหวำ่งทำงท่ำน
จะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของขุนเขำสลบักบัรถวิ่งชำยทะเล ผำ่นบำ้นเรือนของบรรดำเหล่ำ
เศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงกำรเกษตร เมืองถึงท่ำเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแลว้  น ำท่ำนขำ้มฟำกสู่ เมืองชานัคคาเล่ 
(ใช้เวลาน่ังเรือ ประมาณ 45 นาท)ี ตั้งอยูริ่มทะเลมำร์มำร่ำ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ KOLIN HOTEL  5* หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ กรุงทรอย ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอำวุธยุทโธปกรณ์อนัชำญ
ฉลำดในสมยันั้น สร้ำงข้ึน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหำกำพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตำ
ของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเปอร์กามัม  เป็นสถำนท่ีตั้งของโบรำณ
สถำนท่ีส ำคญั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ วิหารอะโครโปลิส ซ่ึงถูกกล่ำวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยมี โรง
ละครท่ีชนัท่ีสุดในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพกบัโบรำณสถำนท่ีมีควำมสวยงำม 
และรู้ถึงควำมเฉลียวฉลำดของชำวเติร์กในสมยัโบรำณ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกได้ตำม
อธัยำศยั น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคูซาดาซึ (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 
ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญัทำงกำรคำ้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี      

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  LE BLEU HOTEL  5*  หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนสู่เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี ซ่ึงเช่ือกนัวำ่เป็นท่ีสุดทำ้ยท่ีพระแม่มำรีมำอำศยัอยู่ และส้ินพระชนม์
ในบำ้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยำ่ปำฏิหำริย ์โดยแม่ชีตำบอดชำวเยอรมนั ช่ือ แอนนำ แคเทอรีน เอมเมอริช เม่ือ
ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยำยสถำนท่ีไวใ้นหนงัสืออยำ่งละเอียดรำวกบัเห็นดว้ยตำตนเอง เม่ือเธอ
เสียชีวิตลง มีคนพยำยำมสืบเสำะคน้ห้ำบำ้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับำ้นพระแม่มำรีไดรั้บ
กำรบูรณะเป็นบำ้นอิฐชั้นเดียว ภำยในมีรูปป้ันของพระแม่มำรี ซ่ึงพระสันตปำปำ โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้
เคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณด้ำนนอกของบำ้น มีก๊อกน ้ ำสำมก๊อก ท่ี มีควำมเช่ือว่ำเป็นก๊อกน ้ ำท่ีมีควำม
ศกัด์ิสิทธ์ิ แทนควำมเช่ือในเร่ือง สุขภำพ ควำมร ่ ำรวย และควำมรัก ถดัจำกก๊อกน ้ ำเป็น ก ำแพงอธิษฐำน 
ซ่ึงมีควำมเช่ือว่ำหำกตอ้งกำรให้ส่ิงท่ีปรำรถนำเป็นควำมจริงให้เขียนลงในผำ้ฝ้ำยแล้วน ำไปผูกไวแ้ล้ว
อธิษฐำน ได้เวลำพอสมควรน ำเดินท่ำนสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ

วนัทีส่ี่ ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามมั - วหิารอะโครโปลสิ - เมืองคูซาดาซึ 

วนัทีห้่า บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ศูนย์ผลติเส้ือหนังคุณภาพสูง – เมืองปามุคคาเล่ - 
ปราสาทปุยฝ้าย 



อำณำจกัรโรมนั ชม อำคำรท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส และอำคำรส ำคญั
อีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน สร้ำงข้ึนถวำยแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ควำมโดเด่นของวิหำรแห่ง
น้ีคืออยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์มำก จำกนั้นปิดทำ้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ 
โรงละคร ซ่ึงสร้ำงโดยสกดัเขำ้ไปในไหล่เขำให้เป็นท่ีนัง่ สำมำรถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 
10 ของประชำกรในยุคนั้น สร้ำงสมยักรีกโบรำณ แต่พวกโรมนัมำปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มำกข้ึน น ำท่ำนช้
อปป้ิง ณ ศูนย์ผลติเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภำพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือ
หนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตำลี เช่น VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS  อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือ
สินคำ้ไดต้ำมอธัยำศยั 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล่  (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ควำมสนใจเป็นจ ำนวนมำก น ำท่ำนชมควำม
มหัศจรรยท์ำงธรรมชำติ ณ เมืองปำมุคคำเล่ PAMUKKALE ค ำว่ำ “ปำมุคคำเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง 
“ปรำสำทปุยฝ้ำย” PAMUK หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ KALE หมำยถึง ปรำสำท เป็นน ้ ำตกหินปูนสีขำวท่ี
เกิดข้ึนจำกธำรน ้ำใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) 
ผสมอยูใ่นปริมำณท่ีสูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำกึ” ท่ีตั้งอยูห่่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อลน้
ข้ึนมำเหนือผิวดิน และท ำปฏิกิริยำจบัตวัแข็งเกำะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตำมภูมิ
ประเทศเกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อนัสวยงำมแปลกตำและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยำกจะหำท่ีใด
เหมือน จนท ำให้ ปำมุคคำเล่ ไดรั้บกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น ำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ ำพุเกลือแร่ร้อน          น ำ
ท่ำนชมหนำ้ผำท่ีขำวกวำ้งใหญ่ดำ้นขำ้งของอ่ำงน ้ ำ เป็นรูปร่ำงคลำ้ยหอยแครงและน ้ำตกแช่แขง็ ถำ้มองดู
จะดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆ หรือปุยฝ้ำย น ้ ำแร่ท่ีไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็น
รูปร่ำงต่ำง ๆ อยำ่งมหศัจรรย ์น ้ ำแร่น้ีมีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบ
หรือน ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบติัในกำรรักษำโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ควำมดนัโลหิตสูง โรค
ทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่น ้ำพุร้อนสำมำรถรักษำโรคได ้
 

 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  PAM THERMAL  HOTEL 5*  หรือระดับเทยีบเท่า        

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทำงสู่ เมืองคอนย่า (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองท่ี นิยมใช้
เป็นจุดพกัของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่งแรก
ของชำวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ำของประเทศ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
ท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถำนท่ีนักบวชในศำสนำอิสลำมใช้ส ำหรับท ำสมำธิ 
WHIRLING DERVISHES โดยกำรเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปท ำกำรหมุนตอ้งอด
อำหำร มีกำรเขำ้ห้องฝึกทรมำนร่ำงกำยก่อนท่ีจะไปหมุนได้ ผูท่ี้มีสมำธิมำกตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไป
ช่วงเวลำหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลำน่ำ เจลำเลดดิน รูม่ี ผูว้เิศษในศำสนำอิสลำม ส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑเ์มฟ
ลำเป็นสุสำนของ เมฟลำนำ เจลำเลดดิน รูมี MEVLANA CELALEDDIN RUMI ภำยนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลำยแหลมสีเขียวสดใน ภำยในประดบัประดำฝำผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มำกมำยตระกำร
ตำซ่ึงหำชมไดย้ำก และยงัเป็นสุสำนส ำหรับผูติ้ดตำม สำนุศิษย ์บิดำ และบุตรของเมฟลำดว้ย จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) ระหวำ่ง
ทำงให้ท่ำนได้แวะพกัเปล่ียนอิริยำบถด้วยกำรเขำ้ชม CARAVANSARINE สถำนท่ีพกัแรมของพ่อคำ้
ชำว เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ียิง่ใหญ่ 
 
 

 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ระบ าหน้าท้อง BELLY DANCE ประกอบดนตรีของสำวนอ้ยชำวตุรกี 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมถ า้  UCHISAR KAYA CAVE HOTEL 5* หรือระดับเทียบเท่า หมายเหตุ 
ในกรณีที่โรงแรมถ ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! พักค้างคืน ณ RAMADA 
PLAZA HOTEL  5*  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  เมืองคอนย่า – พพิิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – CARAVANSARINE - ระบ าหน้า
ท้อง 



 
05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบีข้องโรงแรม (ทัวร์

น่ังบอลลนนีไ้ม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 220 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณทีี่ช าระเป็น
เงินสด และ 210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต) เจำ้หน้ำท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่ำน เพื่อ
เปิดประสบกำรณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลำด พร้อมกบัประกำศนียบตัรท่ีรอมอบให้กบัทุกท่ำน (ส าหรับท่านที่
ไม่ได้ซ้ือ ทวัร์ขึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมได้ตามอธัยาศัย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนชม นครใต้ดินไคมัคล ีUNDERGROUND CITY OF DERINKUYU OR KAYMAKLI   
เกิดจำกกำรขุดเจำะพื้นดินลึกลงไป 10 กวำ่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจำกขำ้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้น
ล่ำงท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่ำงทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ ำ ห้อง
ถนอมอำหำร หอ้งครัว หอ้งอำหำร โบสถ ์ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์ 
น ำท่ำนชม พพิิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิด
ของชำวคริสต์ท่ีตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ ำเป็นจ ำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยงัเป็นกำร
ป้องกนักำรรุกรำนของชนเผำ่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร 
และ โบสถ์แอปเป้ิล ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปกบัภูเขำรูปทรงต่ำง ๆ ไดต้ำมอธัยำศยั น ำท่ำนชม เมืองคัปปาโดเกีย 
ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรยแ์ปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง 
ๆ ท่ีงดงำม คปัปำโดเกีย CAPPADOCIA เป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่นแรก ๆ ท่ีอำศยัอยู่ใน
ดินแดนแถบน้ี) แปลวำ่ ดินแดนมำ้พนัธ์ุดี ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของ
ภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือประมำณ 3 ลำ้นปีท่ีแล้ว เถ้ำลำวำท่ีพ่นออกมำ และเถ้ำถ่ำน
จ ำนวนมหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด 
และหิมะ กัดเซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับล้ำนปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขำนกนัวำ่ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ด้
ประกำศให้พื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี พิเศษ!! 
เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ ้าพื้นเมือง ของชำวพื้นเมือง CAPPADOCIA พร้อมด่ืมชำ กำแฟ เน่ืองจำก
ธรรมเนียมของชำวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้ำเยี่ยมเยยีนก็จะมอบชำ กำแฟ เป็น WELCOME DRINK เพื่อแสดง
ถึงน ้ ำใจ และมิตรภำพระหว่ำงเพื่อนใหม่ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพบำ้นพื้นเมืองท่ีมีผูค้นอำศยัอยู่
จริงๆ จำกนั้นให้ท่ำนไดแ้วะชม โรงงานทอพรม  และ โรงงานเซรามิค อิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ และ
ของท่ีระลึกไดต้ำมอธัยำศยั 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด นครใต้ดินไคมัคลึ – พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – เมืองคัปปาโดเกยี - เข้าชมบ้านของมนุษย์
ถ า้ – แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ - ช้อปป้ิง –อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 



 
  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 
20.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009 (ใช้เวลาในการ

บิน ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  
21.35 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอสิตันบูล (แวะเปลีย่นเทีย่วบิน) 

 
01.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาในการบิน 

ประมาณ 9.25 ช่ัวโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  มีนำคม 2561 

 

รำคำท่ำนละ 35,900 บำท 04-11 มี.ค. / 10-17 มี.ค. / 11-18 มี.ค. / 

      17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค. 61 

 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 6,000.- บำท 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเทีย่วทราบก่อนการเดินทาง 

 ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน บริษทัฯ ขอแนะน ำให้
นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมำกกวำ่ 

 กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได้
กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ส ำหรับชั้นท่องเท่ียว ท่ำนละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

 กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง HAND CARRY (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 



อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (น า้หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กโิลกรัม/ท่าน) 
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 
 ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกนิ 85 ปี) 
 ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ำด่ืมบริกำรบนรถ วนัละ 1 ขวด 
 ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 
 เจำ้หนำ้ท่ีไกดค์นไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่ำน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่ำน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 

 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมำท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 กำรช ำระเงินงวดท่ี2 ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภำยใน 45 วนัล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง 
 

กรณยีกเลกิทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย (สงกรำนต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000/ท่ำน+ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี) (สงกรำนต-์ปีใหม่ 50 วนั) 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% (สงกรำนต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
 ในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิม่เงินท่านละ 3,000 บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำร
บิน  กำรนดัหยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 



 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่ำนไดท้  ำกำรตกลง หรือ แจง้ให้ทรำบ 
ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระ
มำแลว้  หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัหำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ

ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนดซ่ึงทำงบริษทัฯไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำงถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทำงตอ้งรอREFUND ตำมระบบของสำย
กำรบินเท่ำนั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร REFUND ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยืนยนัว่ำ
ทวัร์นั้นๆยืนยนักำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง

TRIPLE ROOM ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั
ซ่ึงอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนำดตะไบเล็บเป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอำทิครีมโลชัน่น ้ ำหอมยำสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลำ้เป็นตน้จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียด

อีกคร้ังโดยจะอนุญำตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัใน
ถุงใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ (ICAO) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทำงเท่ียวบินจึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองไดแ้ละ
หำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 
 



สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 ส ำหรับน ้ ำหนกัของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำร
ชั้นประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนักเพิ่ม
เป็นสิทธ์ิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธไดห้ำก น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีควำมกวำ้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยำว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 รำยกำรทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศน ้ ำหนกัของกระเป๋ำอำจถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

 พนกังำนยกกระเป๋ำของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรจะไดก้ระเป๋ำท่ี
รวดเร็ว ขอแนะน ำวำ่ท่ำนสำมำรถน ำกระเป๋ำข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นกำรดีท่ีสุด แต่ถำ้ไม่รีบร้อนทำงมคัคุเทศก์ชำว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริกำรยกกระเป๋ำมำวำงไวห้นำ้หอ้งพกัของท่ำน 

 
 


