
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



กําหนดการเดนิทาง   กมุภาพนัธ ์2563   
 
ราคา 36,900.- บาท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บาท 
กมุภาพนัธ ์ 22-29 ก.พ. 63 / 29 ก.พ.-07 ม.ีค. 63  
 
วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 
19.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U  ประต ู10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ   

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้
เครือ่ง 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ช ัว่โมง) 
วนัทีส่องของการเดนิทาง    ฮปิโปโดรม-สเุหรา่สนํีา้เงนิ-เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บนํา้ใตด้นิ 
                                       เยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-ชอ้ปป้ิงแกรนดบ์ารซ์าร ์
06.25 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย

แลว้  ใหท้่านไดม้เีวลา ทําภารกจิส่วนตัว หรอืบางท่านทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ี่
เคานเ์ตอรรั์บแลกเงนิ เมือ่เสร็จภารกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นขึน้รถโคช้ มุง่หนา้สูภ่ตัตาคาร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่น
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้เสามีงานแกะสลักอันมี
ความหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้นําทา่นชม สเุหรา่สนํีา้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สน้ํีา
เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสน้ํีาเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 
ดอกกุหลาบ คารเ์นชั่น ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน
เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหร่าทีน่ครเมกกะ จากนัน้นําทา่น
เดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
Mosque of Hagia Sophia ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็น
โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค้ําทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ สง่ 
ทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บนํา้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนยีน ในปี 
ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน้ําสําหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามที ่กรุงอสิตันบลู ถกูขา้ศกึปิด
ลอ้มเมอืง ใหป้ระชาชนไดม้น้ํีาใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่านเมหเ์มตที ่2 
เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็น
ทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถล้ํุาคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึ
ดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีสํ่าคัญ สง่ทา้ยชว่งบา่ย ดว้ย
การนําทา่นสูย่า่นการคา้ชือ่ดงั “แกรนดบ์ารซ์าร”์ Grand Bazaar ซึง่เป็นตลาดเกา่แกท่ีส่รา้งใน
สมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองทีใ่หญท่ีส่ดุของตรุก ีมรีา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ เลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุกอียา่งจุใจ เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, 
ผา้พันคอ ฯลฯ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่       
พกัคา้งคนื ที ่    Gonen Hotel 5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี 

วนัสามของการเดนิทาง     ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช-่ชอ้ปป้ิง 
                                      สไปซ ์มารเ์ก็ต-เมอืงชานคัคาเล ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ทําหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และ
เอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนท์ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอส
ฟอรัสทีเ่ป็นจุดยุทธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง
รายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่Dolmabahce Palace เป็น
พระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดิ
ออตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการ
ตกแตง่อย่างสวยงาม และไม่คํานงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม ้
ดอกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคม
ไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน สง่ทา้ยครึง่วันชว่งเชา้ดว้ยการนําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มาร์
เก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่
ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปปลิ
คอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ  



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้เลยีบชายฝ่ังสู ่เมอืงอเีซยีบทั Eceabat (ระยะทาง 307 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเล็ก ๆ ทีอ่ยู่บรเิวณท่าเรอืทีจ่ะขา้มฟากสู ่เมอืงชา
นัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่ง
ชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐ ีปศุสัตว ์แปลงการเกษตร เมอืงถงึท่าเรือ ณ 
เมอืงอเีซยีบัทแลว้  นําทา่นขา้มฟากสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale (ใชเ้วลาน่ังเรอื ประมาณ 
45 นาท)ี ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์
พกัคา้งคนื ที ่    Kolin Hotel  5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี

วนัสีข่องการเดนิทาง     มา้ไมเ้มอืงทรอย-วหิารอะโครโปลสิ-เมอืงคซูาดาซ ึ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นสู ่กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้หง่กรงุทรอย Wooden Horse of Troy อันโดง่
ดัง เป็นหนึง่ในอาวธุยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนัน้ สรา้งขึน้ เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจาก
ทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนํา
ทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถานทีต่ัง้ของโบราณสถานทีสํ่าคญั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําทา่นชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถกูกลา่วขวัญถงึประหนึง่ดนิแดน
ในเทพนยิายม ีโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลกซึง่จุผูช้มไดถ้งึ10,000 คน ใหท้า่นไดถ้่ายภาพกับ
โบราณสถานทีม่คีวามสวยงาม และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของชาวเตริก์ในสมัยโบราณ ใหท้า่นได ้
ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ึKusadasi 
(ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมอืงท่าทีสํ่าคัญทาง
การคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุก ี

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์
พกัคา้งคนื ที ่    Le Bleu Hotel  5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี

วนัหา้ของการเดนิทาง     บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสูเ่ยีย่มชม บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่
มารีมาอาศัยอยู่และสิน้พระชนม์ในบา้งหลังนี้ ถูกคน้พบอย่าปาฏหิารยิ์ โดยแม่ชตีาบอดชาว
เยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-
1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอ
เสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี ้จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแมม่า
รไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปัน้ของพระแมม่าร ีซึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเน
ดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกีอ๊กน้ําสามก๊อก ที ่มคีวามเชือ่วา่
เป็นกอ๊กนํา้ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธ ิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความรํา่รวย และความรกั 
ถัดจากก๊อกน้ําเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่าหากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความ
จรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน ไดเ้วลาพอสมควรนําเดนิท่านสู่ เมอืง
โบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมัน ชม 
อาคารทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของเซลซุส Library of Celsus และ
อาคารสําคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่
จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นีค้อือยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกัน
ทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดย
สกัดเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากขึน้ นําทา่นช้
อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภาพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกี
ทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจํานวน
มาก    นําทา่นชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale คําวา่ “ปามคุ
คาเล”่ ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale 
หมายถงึ ปราสาท เป็นน้ําตกหนิปูนสขีาวที่เกดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิที่มีอุณหภูมปิระมาณ 35 
องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลง
มาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่หา่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และทํา
ปฏิกริ ิยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกดิเป็น
ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน 



จนทําให  ้ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล)่ เมอืง
แห่งน้ําพุเกลอืแร่รอ้น นําท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคลา้ย
หอยแครงและน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย น้ําแร่ทีไ่หลลง
มาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ําแร่นี้มีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัติ
ในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ใน
อดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น้ําพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัคา้งคนื ที ่     Pam Thermal  Hotel 5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัหกของการเดนิทาง     เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-เมอืงคปัปาโดเกยี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก
เตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน้ํ่า
ของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
ทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลาม
ใชสํ้าหรับทําสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไป
ทําการหมนุตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายกอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัว
จะลอยขึน้เมือ่หมุนไปชว่งเวลาหนึง่ กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนา
อสิลาม สว่นหนึง่ของ พพิธิภัณฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูม ีMevlana 
Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝา
ผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม 
สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาดว้ย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย 
Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหวา่งทางให ้
ท่านไดแ้วะพักเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานทีพั่กแรมของพ่อคา้ชาว 
เตริก์ สมัยออตโตมัน ทีย่ ิง่ใหญ ่

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์
จากนัน้นําทา่นชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี
พกัคา้งคนื ที ่    Goreme Kaya Hotel  5*    โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ํา้ 

  !! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถํา้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 
วนัเจ็ดของการเดนิทาง     นครใตด้นิไคมคัล-ึพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอเรเม-่เขา้ชมบา้น 
                                      ของมนษุยถ์ํา้-ชอ้ปป้ิง-อสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 
05.00 น. สําหรับท่านทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบีข้อง

โรงแรม 
 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร  ์ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 230USD       
ในกรณีทีชํ่าระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีชํ่าระดว้ยบตัรเครดติ) 
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 
 (สาํหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลนู อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   
เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใตด้นิ
ไคมัคลมีชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง 
หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงแบบบฟุเฟต ์
นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุ
ถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น
ดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake 
Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกับภเูขารูปทรงตา่ง ๆ ไดต้าม
อัธยาศัย นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คปัปาโดเกยี 
Cappadocia เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ 
ดนิแดนมา้พนัธุด์ ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซิ
เยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่น่ออกมาและเถา้ถา่นจํานวน



มหาศาลกระจายทั่วบรเิวณจนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น้ํา ลม ฝน แดด 
และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศ
ประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัด
รูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า ปลอ่งไฟนางฟ้า ในปี 
ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี พเิศษ!! เขา้ชมบา้นพกัของมนุษยถ์ํา้พืน้เมอืง Local Cave 
House ของชาวพืน้เมอืง Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เนือ่งจากธรรมเนยีมของชาวเมอืงตรุก ี
เมือ่มผีูม้าเยีย่มเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพือ่แสดงถงึน้ําใจและมติรภาพ
ระหวา่งเพือ่นใหม ่จากนัน้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ จากนัน้ให ้
ท่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่
ระลกึไดต้ามอธัยาศยั นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  
22.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตนับลู (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     กรงุเทพมหานคร 
01.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.25 ช ัว่โมง) 
15.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service ***  
  
 
 
 
 
กําหนดการเดนิทาง   กมุภาพนัธ ์2563   
ราคา 36,900.- บาท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บาท 
กมุภาพนัธ ์ 22-29 ก.พ. 63 / 29 ก.พ.-07 ม.ีค. 63  
 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาสาํหรบัเด็ก 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะนํา
ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง
ได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด สําหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 
ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้นักท่องเทีย่ว สายการบนิ เตอร์กชิ แอรไ์ลน์ส (นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 
กโิลกรมั/ทา่น) 
คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 
คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น้ําดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 1 ขวด 
คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ
เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วัน), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วัน) (คดิเป็น 6 วนั รวมเทา่กบั 30 
USD) 
คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเทา่กบั  24 USD) 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม ตรุก ีทรอย 8 วนั 



การชําระเงนิ งวดที1่: สาํรองทีน่ ัง่มดัจาํทา่นละ 10,000.- บาท   ภายใน 2 วนัหลงัจากทําการจอง 
งวดที2่: ชําระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภายใน 45 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 
*** เมือ่ทา่นชําระมดัจาํแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดท้กุกรณี *** 

 
 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 4,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 20-24 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 3,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่
ทา่นชําระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
คํายนืยันว่าทัวร์นัน้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั ้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง

Triple Room ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่ง
กนัซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางน ัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเท่ากบั
มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบนุ ัน้เป็นการจดัอนัดบัของการทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

 ในชว่งเทศกาล หรอื ชว่งทีต่รงกบัวนัหยดุสําคญัตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม ทางบรษิทัฯ  ขอ
สงวนสทิธ ิพกัโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 

 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ ICAO 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถนําขึน้
เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนัก
เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 



 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม
กวา้ง 
( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจถูกกําหนดใหตํ้่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 

 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกนัีน้ ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านตอ้งการจะได ้
กระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอแนะนําวา่ทา่นสามารถนํากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไม่รบีรอ้นทาง
มัคคเุทศกช์าวไทย และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพักของทา่น 


