
 
 
 
  

  

ก ำหนดกำรเดินทำง   กมุภำพนัธ-์ตลุำคม 2562 
สนับสนุนการเดนิทางโดย 

วนัแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ-อสิตันบูล 
 

19.00 น. พบกนัที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เคร่ือง 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง)  (ใช้เวลาใน 
  การบิน ประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 



วนัทีส่อง         ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน า้เงิน-เซนต์โซเฟีย-อโุมงค์เกบ็น า้ใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวงัทอปกาปึ-              
ช้อปป้ิง แกรนด์บาร์ซาร์ 

05.50 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ให้ท่าน
ไดมี้เวลา ท าภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านท่ีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เม่ือ
เสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านชม ฮิปโปโดรม HIPPODROME หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลาย
ท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง 
จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน BLUE MOSQUE ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ือง
สีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์
เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด  6 หอ เท่ากบั
สุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย MOSQUE OF HAGIA SOPHIA ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ใน
อดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 
108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาตัน สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็น
ท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง ใหป้ระชาชนได้
มีน ้าใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ TOPKAPI PALACE สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็น
พิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ  ห้องท่ีโด่งดังและเป็นท่ีสนใจคือห้อง
ทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกต
ใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท่ี์ส าคญั ส่งทา้ยช่วงบ่าย ดว้ยการน าท่านสู่ยา่นการคา้ช่ือดงั “แก
รนด์บาร์ซาร์” ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ตุรกี มีร้านคา้กวา่ 4,000 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกีอย่างจุใจ 
เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ ฯลฯ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น       
พกัค้างคืน ที ่    GONEN HOTEL 5*   หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี 
 

วนัสาม            ล่องช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปป้ิงสไปซ์ มาร์เกต็-เมืองชานัคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก 
ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง
แคบเหล่าน้ี น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ DOLMABAHCE PALACE เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้าง



ทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่
ค  านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนือ
อ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 
บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงเชา้ดว้ยการน าท่านสู่ ย่านช้
อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะ
เป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝ่ังสู่ เมืองอีเซียบัท  (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยู่บริเวณท่าเรือท่ีจะขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ ระหว่างทาง
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขุนเขาสลบักบัรถวิ่งชายทะเล ผา่นบา้นเรือนของบรรดา
เหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแลว้  น าท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานัค
คาเล่ CANAKKALE (ใชเ้วลานัง่เรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
พกัค้างคืน ที ่    KOLIN HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี

วนัส่ี                  ม้าไม้เมืองทรอย-วหิารอะโครโปลสิ-เมืองคูซาดาซึ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ กรุงทรอย ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญ
ฉลาดในสมยันั้น สร้างข้ึน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตา
ของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม  เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณ
สถานท่ีส าคญั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส  ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายมี โรง
ละครที่ชันที่สุดในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณสถานท่ีมีความสวยงาม 
และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกได้ตาม
อธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
พกัค้างคืน ที ่    LE BLEU HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี

วนัห้า                บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่เยีย่มชม บ้านพระแม่มารี ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์น
บา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช เม่ือปี 
ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นด้วยตาตนเอง เม่ือเธอ
เสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บ



การบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้
เคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณด้านนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน 
ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแล้วน าไปผูกไวแ้ล้ว
อธิษฐาน ได้เวลาพอสมควรน าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส CITY OF EPHESUS อดีต เป็นเมือง
หลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของ            
เซลซุส และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน TEMPLE OF HADRIAN สร้างข้ึน
ถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนั
ท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็น
ท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่
พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็น
ประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น VERSACE , 
PRADA , MICHAEL KORS  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ PAMUKKALE (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก    น าท่านชม
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ ค  าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย
ฝ้าย” PAMUK หมายถึง ปุยฝ้าย และ KALE หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธาร
น ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน
ปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นข้ึนมา
เหนือผวิดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิด
เป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท า
ให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี 
ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาว
กวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง
มหศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะ
เช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืน ที ่ PAM THERMAL  HOTEL 5*    หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี           

วนัหก               เมืองคอนย่า-พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคปัปาโดเกยี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ี นิยมใช้
เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรก
ของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
ท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา MEVLANA MUSEUM เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามใช้
ส าหรับท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการ
เขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง 
ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑ์เมฟลาเป็นสุสาน
ของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบั
ประดาฝาผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม 
สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย CAPPADOCIA 
(ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะพกัเปล่ียน
อิริยาบถด้วยการเขา้ชม CARAVANSARINE สถานท่ีพกัแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ี
ยิง่ใหญ่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหน้าท้อง” BELLY DANCE ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 
พกัค้างคืน ที ่    GOREME KAYA HOTEL  5*    โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 

        !! หมายเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธิเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัเจ็ด          นครใต้ดินไคมคัล-ึพพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ า้-ช้อปป้ิง-อสิตนับูล-
กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม 
 (ทัวร์น่ังบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 230USD  ในกรณีที่ช าระเป็น
เงินสด และ 240USD ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต) เจ้าหน้าท่ีบริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิด
ประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด (ส าหรับท่านทีไ่ม่ได้ซ้ือ ทวัร์ขึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนที่โรงแรมได้ตาม
อธัยาศัย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคล ีเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยั
จากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่ง
ทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ GOREME OPEN AIR MUSEUM ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนา
คริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมาก
เพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม 
โบสถ์เซนต์บาร์บารา  โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเป้ิล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม
อธัยาศยั น าท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก 
เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกยี CAPPADOCIA เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์
(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนม้าพันธ์ุดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี 
เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้



ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา 
จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี 
จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม 
และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ใน
ปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พืน้ทีม่หัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่ง
แรกของตุรก ีพเิศษ!! เข้าชมบ้านพกัของมนุษย์ถ า้พืน้เมือง ของชาวพื้นเมือง พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจาก
ธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น WELCOME DRINK เพื่อแสดง
ถึงน ้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบา้นพื้นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่
จริงๆ จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และ
ของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 2009 (ใช้เวลาในการ              
  บิน ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  
22.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอสิตันบูล (แวะเปลีย่นเทีย่วบิน) 

วนัทีแ่ปด           กรุงเทพมหานคร 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68 
  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ช่ัวโมง) 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   กมุภำพนัธ-์ตลุำคม 2562 

รำคำ 36,900.- บำท / พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 6,000 บำท 

กมุภำพนัธ ์ 09-16/23 ก.พ.-02 มี.ค./24 ก.พ.-03 มี.ค.  

พฤษภำคม  25 พ.ค.-01 มิ.ย.  

มิถนุำยน  01-08/02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/22-29 

 30มิ.ย.-07 ก.ค. 

 

รำคำ 37,900.- บำท / พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 7,000 บำท 

มีนำคม  02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/17-24/ 22-29/23-30 

เมษำยน  20-27 

พฤษภำคม  04-11/05-12/11-18/18-25 

กรกฎำคม  14-21 

สิงหำคม  11-18 

ตลุำคม  05-12/06-13/07-14/12-18  

 
 
 



เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน จงึไม่มีราคาส าหรับเดก็ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน ต้องเดนิทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
 

ข้อแนะน าบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง HAND CARRY (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัราค่าบริการนี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/

ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกนิ 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 
 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 
 เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร์ โปรแกรม ตุรก ีทรอย 8 วนั 
การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมัดจ าท่านละ 10,000.- บาท    ภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด     ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

*** เม่ือท่านช าระมัดจ าแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าได้ทุกกรณ ี*** 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิม่เงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 
ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง 20-24 ท่าน จะต้องเพิม่เงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอREFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง

TRIPLE ROOM ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ระดับ
ของโรงแรมทีร่ะบุน้ันเป็นการจัดอนัดับของการท่องเทีย่วประเทศตุรก ี

 ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดส าคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ พัก
โรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 

 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัใน
ถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ICAO 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 รายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี
รวดเร็ว ขอแนะน าวา่ท่านสามารถน ากระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 

 


