
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วนัแรก         สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุโดหา-อิสตนับลู 

06.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

09.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways     เท่ียวบินท่ี QR 831 

12.20 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา ประเทศการต์า้ (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

14.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน Qatar Airways   เท่ียวบินท่ี QR 245  

18.30 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุอิสตนับลู หลงัขากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านสู่ท่ีพกั 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Gonen Hotel 5*     หรอืเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 
วนัท่ีสอง      ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีน ้าเงิน-เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บน ้าใตดิ้นเยเรบาตนั-พระราชวงั 

ทอปกาปึ-เขา้ชมสวนดอกทิวลิป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วนปลายท่ียาว 20 

เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิง่ จากนั้นน าท่านชม สเุหรา่

สีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท า

เป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวน

เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์

แห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อโุมงค์

เก็บน ้าเยเรบาตนั สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใชใ้นพระราชวงั 

ส ารองไวใ้ชย้ามท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์น
ปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั 
และวตัถุล ้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท่ี์ส าคญั 
น าท่านเขา้ชมภายใน อีเมอรก์นั พารค์ Emirgan Park สวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสดุและมีช่ือเสียงท่ีสดุของ

ตรุกี โดยท่ีตลอดเดือน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งน้ีจะใชเ้ป็น สถานท่ีจดังาน เทศกาลดอกทิวลิป 
Tulip Festival 2019 โดยแทจ้ริงแลว้ ประเทศตรุกี เป็นตน้ก าเนิดดอกทิวลิปของโลก  คนส่วนใหญ่จะ
เขา้ใจผิดวา่เป็นประเทศเนเธอร์แลนด ์ให้ท่านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพนัธ์ุ นบัเป็นลา้น ๆ 
ดอก  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง       

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Gonen Hotel 5*     หรอืเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 
วนัท่ีสาม      ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต-

เมืองชานคัคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ี

ท าหนา้ท่ีเป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ มีความยาว 32 กิโลเมตร 

ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการ



ป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดล              

มาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและ

ทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการ

ตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงั

ซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 

บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั ส่งทา้ยช่วงเชา้ดว้ยการน าท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์

มารเ์ก็ต หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 

รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้เลียบชายฝ่ังสู่ เมืองอีเซียบทั Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
4.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยู่บริเวณท่าเรือท่ีจะขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขุนเขาสลบักบัรถวิ่งชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร 
เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแลว้  น าท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale (ใชเ้วลานัง่เรือ ประมาณ 45 
นาที) ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Kolin Hotel  5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัท่ีสี่           มา้ไมเ้มืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาด

ในสมยันั้น สร้างข้ึน เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคญั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายมี 

โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณสถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึง

ความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ใหท่้านไดถ่้ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทาง

สู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญั

ทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Grand Belish Hotel  5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัท่ีหา้       เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-บา้นพระแม่มาร-ีเมืองปามคุคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม 

อาคารท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมดุของเซลซสุ  และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรียน สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก 

จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้

เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนั

มาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี 

ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวติลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้น

หลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐ ชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่

มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี มีความ

เช่ือว่าเป็นกอ๊กน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเรือ่ง สขุภาพ ความร า่รวย และความรกั ถดัจาก

ก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้

น าไปผูกไว ้แลว้อธิษฐาน น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเส้ือหนงัคณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมี

คุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระ

ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่ Pamukkale (ระยะทาง

ประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจ านวน

มาก    น าท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามคุคาเล ่Pamukkale ค าวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษา

ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสี

ขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยู่

ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน 

และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรม

ธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให ้ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยก

ย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  น าท่านชม 

ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล)่ เมืองแห่งน ้ าพเุกลือแร่ร้อน  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Pam  Thermal  Hotel 5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี            

วนัท่ีหก         เมืองปามคุคาเล่-เมืองอนัตาเลีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล)่ เมืองแห่งน ้ าพเุกลือแร่ร้อน น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของ

อ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลง

มาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความ

ดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ

ตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยู่

บนท่ีราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือนลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่

เป็น “ริเวียร่าแห่งตรุกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 



ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

พกัคา้งคืน ท่ี     Basaran Business Hotel  5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัท่ีเจ็ด       เมืองเก่าอนัตาเลีย-ลอ่งเรอืทะเลเมดิเตอรเ์รเน่ียน-เมืองคอนยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอนัตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ รวมถึงก าแพงเมือง ซ่ึง

เป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรล์ิค ทาวเวอร”์ อีกหน่ึงหอคอยท่ีมีความส าคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีน ้ าตาลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อม

ปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมาย

ทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย 

จากนั้นน าท่านสู่ ประตเูฮเดรียน ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดย

ประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ จ านวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีก

ดว้ย จากนั้นน าท่านชม ท่าเรือโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัส าหรับ

นกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทะเล

เมดิเตอรเ์น่ียน เจา้ของสมญานาม “รเิวียรา่แห่งตรุกี” ใหท่้านไดส้มัผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ย

กบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่านลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และท่ี

พลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมน ้ าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวา่เป็นความแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่างจากน ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นล าธารน ้ า นบัวา่เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ี

นกัท่องเท่ียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos ท่ีอยูห่่างประมาณ 45 กิโลเมตร น าท่านชม โรงละครท่ีมี

ความยิง่ใหญ่ สมัผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูก

สร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ตเมน้ท ์ท่ีมีหอ้งส าหรับนกัแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซา้ย

และดา้นขวายงัมีทางท่ียืน่ออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนัง่ ผา่นชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครท่ี

สามารถจุไดป้ระมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงาม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภาพท่ีแกะสลกัอยา่งงดงาม 

ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีประดบัดว้ยน ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืน ๆ เช่น เสาท่ีถูกตกแต่งอยา่งสวยงามท่ีอยู่

บนทางเดิน สถานท่ีท าการคา้ขาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร

เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั

ทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Bayir Diamond Hotel  5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตรุกี 

วนัท่ีแปด     เมืองคอนยา่-เมืองคปัปาโดเกีย-เมืองใตดิ้น-โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) 

ระหวา่งทางให้ท่านไดแ้วะพกัเปล่ียนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานท่ีพกัแรมของพ่อคา้ชาว เติร์ก 

สมยัออตโตมนั ท่ียิง่ใหญ่ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึก

ศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน 



หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ท่านชม เมืองคปัปาโดเกีย ดินแดนท่ีมีภูมิ

ประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย 

Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์แปลวา่ ดินแดนมา้พนัธ ุดี์ ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจาก

การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่าน

จ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะ

กร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ย

หินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขาน

กนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกีจากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค 

อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี   โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า 
วนัท่ีเกา้        เมืองคปัปาโดเกีย-กรงุองัคารา่-กรงุเทพมหานคร 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัรข้ึ์นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม 

 (ทวัรน์ัง่บอลลนน้ีไม่ไดร้วมอย ู่ในค่าทวัร ์ค่าข้ึนบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ี

ช าระเป็นเงินสด และ 240 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต ) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับ

ท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด   (ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทัวรข้ึ์นบอลลนู อิสระพักผ่อนท่ี
โรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

คริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชน

เผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา  โบสถม์งักร และ โบสถแ์อปเป้ิล  ให้ท่านได้

ถ่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั  
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พิเศษ!! เขา้ชมบา้นพกัของมนษุยถ์ ้าพ้ืนเมือง ของชาวพ้ืนเมือง Cappadocia พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจาก

ธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงน ้ าใจและ

มิตรภาพระหว่างเพ่ือนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบ้านพ้ืนเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่จริงๆ น าท่านเดินทางสู่ 
สนามบิน ณ กรงุองัคารา่  

20:30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways    เท่ียวบินท่ี QR 258  

วนัท่ีสิบ       กรงุเทพมหานคร 

00:20 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

02.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways     เท่ียวบินท่ี QR 980  

12.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม    *** 

 



ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง  : 09-18 เมษายน 2562 

ราคา 49,900.- บาท  
 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไมมี่ราคาส าหรบัเด็ก 

ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงิน ดงัน้ี 

เดินทางเดือน เมษายน 2562 เพ่ิมเงินอีกท่านละ 12,000.- บาท 
 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 ม.ค. 2562) ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว Qatar Airways     (น ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอายเุกิน 85 ปี) ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหาร

ทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

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

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 45 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม รเิวียรา่-ทิวลิป ตรุกี 10 วนั  

การช าระเงิน งวดท่ี1: ส ารองท่ีนัง่มดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดท่ี2: ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด    ภายใน 30 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

 

 

 

 



กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม รเิวียรา่-ทิวลิป ตรุกี 10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000บาทต่อท่าน+ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์  
 

หมายเหต ุ

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุ
งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
ไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุดเน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธ
การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

▪ ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถท า refund ได ้ทกุกรณี 
▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ บริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงิน

ท่านไดใ้นทุกรณี 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room 
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกั
ติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมระดบั 5 ดาว ท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมการเดินทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เท่ียวเท่ากบัมาตรฐาน 5 ดาว 

สากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 


