
 

 

รหัสทัวร GOH1901100 
ทัวรตุรกี The Rock of Cappadocia  9 วัน 6 คืน (TK) 
ตรุกี - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑกลางแจง – นครใตดิน – ชมระบําหนาทอง 
คัปปาโดเกีย - คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา -คอนยา – ปามุคคาเล  
ปราสาทปุยฝ�าย -ปามุคคาเล – คูซาดาสี – เอฟฟซุส – บานพระแมมารี  
คูซาดาสี -เพอรกามัม – ชานัคคาเล – มาไมเมืองทรอย -ชานัคคาเล - อิสตันบูล 
เฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส – แกรนดบาซาร -สุเหราเซนตโซเฟย  
พระราชวังทอปกาป – ฮิปโปโดม – สไปซมาเก็ต – ลองเรือบอสฟอรัส  
 

 
 
 



 

 

         กําหนดการเดินทาง        
วันที่   1-9, 18-26 เม.ย. 62 (เทศกาล Tulip Festival 2019) 36,900.- 
วันที่   8-16, 19-27 พ.ค. 62  36,900.- 
วันที่   7-15, 13-21 มิ.ย. 62 36,900.- 

เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลา
งวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก  

หรือ เทียบเทา 
1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 
ตรุกี - คปัปาโดเกีย - พิพิธภัณฑกลางแจง – นครใต
ดิน –  
ชมระบําหนาทอง 

✈ ✈ O BURCA KAYA 

3 คัปปาโดเกีย – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา O O O BERA KONYA 
4 คอนยา – ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย   O O O HIERAPARK 
5 ปามุคคาเล – คูซาดาสี – เอฟฟซุส – บานพระแมมาร ี O O O MARINA 

6 
คูซาดาสี – เพอรกามัม – ชานัคคาเล – มาไมเมือง
ทรอย 

O O O TUSAN 

7 
ชานัคคาเล - อิสตันบูล – เฟอรรี่ขามชองแคบดาร
ดะเนลส –  
แกรนดบาซาร 

O O O RAMADA   

8 
สุเหราเซนตโซเฟย – พระราชวังทอปกาป – ฮิปโปโดม 
– สไปซมาเก็ต – ลองเรือบอสฟอรัส – สนามบิน 

O ✈ ✈  

9 กรุงเทพฯ    ✈ ✈ 
 
✈ 

 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง   
วันที่ 1: กรุงเทพฯ  

20.30 
น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.50 
น. 

ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบนิ TK 69 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.00 น. 
และถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. *** 

วันที่ 2: ตรุกี - คปัปาโดเกีย - พิพิธภัณฑกลางแจง – นครใตดิน - ชมระบําหนาทอง 

06.20 
น. 

เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันนําคณะเดินทางสู อาคารผูโดยสารในประเทศ 

07.40 
น. 

ออกเดินทางตอ สูเมืองเคยเซอรี่ (Kayser) โดยเที่ยวบินที่ TK 2010 ***คณะ
เดินทางตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 06.40 น. และถึงเคย
เซอรี่ เวลา 08.05 น. *** 

09.15 
น. 

เดินทางถึงสนามบินเคยเซอรี่ จากน้ันนําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) 
ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปก
คลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปน
หุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม 
แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  
และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ



 

 

วัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี แลวนําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยัง
มีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําคณะออกเดินทางสูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาชมพิพิธภัณฑกลางแจง 

(Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 
9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็น
ดวยกับศาสนาคริสต นําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City) ซึ่งเปนที่หลบ
ซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม(Carpet 
Factory) คุณภาพดขีองประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย   

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance)  

และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือช่ือท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก      เขาสูที่พัก โรงแรม  BURCA KAYA หรือเทียบเทา  
วันที่ 3: คัปปาโดเกีย - คอนยา – พพิิธภัณฑเมฟลานา  

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออก

จากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได
ยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร 



 

 

ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความ
จํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและ
คําแนะนําเทาน้ัน) **  
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย เขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum)  เริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวาชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม 
หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนา
อิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน  

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก      เขาสูที่พัก โรงแรม BERA KONYA หรือเทียบเทา 
วันที่ 4: คอนยา – ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย   

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นํ าท าน เดิ นทางสู เมื องปามุ คคาเล  (Pamukkale) เที่ ย ว เมื องปามุ คคาเล 

(Pamukkale) เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูง
มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทน
ขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่น



 

 

กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดด
เดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถ
สมัยไบแซนไทน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่ง

เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะ
หนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลง
มาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย 
น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ
หรือนํามาดื่ม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความ
ดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอน
สามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ จากน้ันนําทานชมเมือง
โบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยู
เมเนสที่ 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหว
เกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิส
เปนบอน้ําที่ศักสิทธ์ิ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก 
พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน  

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 

ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม HIERAPARK หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 5: ปามุคคาเล – คูซาดาสี – เอฟฟซุส – บานพระแมมารี  

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางไปยังเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) อันเปนที่ตั้งของเมืองเอฟฟซุส (City 

of Ephesus)  เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษา ไวเปนอยางดี ที่สุดเมืองหน่ึง เคย
เปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองขึ้นที่น่ี 
เมื่อประมาณ 1,000 ปกอนคริสตกาล  ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวก
เปอรเซีย และกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช  ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ได
สถาปนา “เอเฟซุส” ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน  เราไดเดินบนถนนหิน
ออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทาง เต็มไปดวยสิ่งกอสรางที่ปรักหักพังเมื่อสมัย 
2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนวัดตางๆ  หอสมุด  โรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชม
ไดประมาณ 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี  มีคอนเสิรตของฮูลิโอ 
อิงเกลเซียส มาแสดง 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและ

งดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณ
ที่สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The 
Library of Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามี
รูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพี
แหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของ
จําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดง
อยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส  ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 



 

 

คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลาน
แสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราวหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นํา
ทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of vergin mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลังจากน้ันนําทานเยี่ยมชมโรงงาน
หนังชั้นนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมี
เวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย   

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม MARINA หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 6: คูซาดาสี – เพอรกามัม – ชานัคคาเล – มาไมเมืองทรอย  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหาง

จากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ผานชมเมืองเพอร
กามัม เปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่สูง เปนโครงสราง
ฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ันมัก
เลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของ
มหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี 



 

 

โดยเมืองดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
พระราชวังและพื้นที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคน
ธรรมดาท่ัวไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลาง

การคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแต
สุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางป�อมปราการขึ้นที่น่ีเมื่อป 1452  เมืองชานัคคาเลใน
อดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เม่ือฝ�ายสัมพันธมิตร
ตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกจาก
สงครามโลก นําทานชมเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัค
คาเล ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวแหงหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง
แบบจําลองกรุงทรอย และเรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดี พรอมทั้งภาพ
แผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเกา กําแพง ประตู และ
มาไมจําลองแหงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของ
นักรบโบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ใหเวลาทานชมและถายรูปคูกับมา
ไมจําลองแหงทรอย 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก        เขาสูที่พัก โรงแรม TUSAN หรือเทียบเทา 
วันที่ 7: ชานัคคาเล - อิสตันบูล – เฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส – แกรนดบาซาร  

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานน่ังเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส (Dardanelles) เปนชองแคบ ตั้งอยู



 

 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) 
ของตุรกีสวนที่อยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนที่อยูในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมารมะรา 
(Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปล 
เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) 

หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางครั้งแรกในสมัย
สุลตานเมหเม็ดที่ 2 เมื่อป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบด วยรานค ากวา 4 ,000 ราน ขายของสารพั ด  ตั้ งแตทองหยอง 
เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง 
สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่น่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก 
ดังน้ันจึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก 
** คณะเดินทางในเดือน เมษายน จะพาทานเขาชมสวนดอกทิวลิป โดยยกเลิกการ
ไป ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร 
(Grand Bazaar) นําเขาชมสวนอีเมอรกัน(Emirgan Park) สวนสาธารณะที่สวย
ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกี สวนสาธารณะแหงน้ีจะใชเปน สถานที่จัดงาน 
เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 ในเดือนเมษายน ของทุกป  โดย
ประเทศตุรกี เปนตนกําเนิดของดอกทิวลิป ใหเวลาทานไดอิสระกับการถายภาพดอก
ทิวลิปหลากสี หลายสายพันธุ นับเปนลาน ๆ ดอก ตามอัธยาศัย และ ชมความ
สวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสี ที่ทานจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลิน
กับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่บานสะพรั่งอยูใน



 

 

สวนสวย ** 
คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก     เขาสูที่พัก โรงแรม RAMADA  หรือเทียบเทา  
วันที่ 8: สุเหราเซนตโซเฟย – พระราชวังทอปกาป – ฮิปโปโดม – สไปซมาเก็ต –  

ลองเรือบอสฟอรัส – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชมสุ เหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อใน

ปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของ
คริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ 
ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุด
ของสถาปตยกรรมไบแซนไทน จากน้ันนําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi 
Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบัน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคา
อาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตาน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปดปรับปรุง
บางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด) ทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาห
เห ม็ ด  (Sultan Ahmed Complex) มี ชื่ อ เรี ย ก โบ ร า ณ คื อ  ฮิ ป โป โด ม 
(Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลาง
เมืองในยุคไบแซนไทน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน



 

 

สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิ
โอซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย นําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่
เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) 
ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่ น่ี 
นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งใน
การป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขาง
ทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังสิ้น 

16.00 
น. 

นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล 

20.55 
น. 

ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ TK 64 ***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 1 
เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.10 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 
09.40 น. *** 

 วันที่ 9:  กรุงเทพ 

10.05น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพัก

เมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 



 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมาย
เหต ุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบรษิัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : The Rock of Cappadocia 
ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงและบินภายใน 1 ขา 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK)   

 
กําหนดวันเดินทาง:            1-9, 18-26 เม.ย. 62 (เทศกาล Tulip Festival 2019) 

8-16, 19-27 พ.ค. 62 
7-15, 13-21 มิ.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 36,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 36,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 3,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 36,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 36,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน 16,900.- 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 50,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา   
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสยีชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนต 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 USD) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
  ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม
วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่ 

     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    

     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่ 
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ 
อยูคนละชั้นกัน  

2. โรงแรมสวนใหญ ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจมีความจําเปนตอง
แยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไมสามรถหาหองพักไดเพียงพอตอคณะ อาจยายไปพัก
ในเมืองอ่ืนแทน 


