
 

 

รหัสทัวร POE1900974 
ทัวรตุรกี TURKEY TROY 8 วนั 5 คืน (TK) 
ฮิปโปโดรม   สุเหราสีน้ําเงิน   สุเหราเซนตโซเฟย   พระราชวังทอปกาป   
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส   พระราชวังโดลมาบาเช   มาไมแหงกรุงทรอย   
วิหารอะโครโปลิส   บานพระแมมารี   เมืองโบราณเอฟฟซุส   ปราสาทปุยฝ�าย   
ระบําหนาทอง Belly Dance   นครใตดินไคมัคลี 
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง   พฤษภาคม-ตุลาคม 2562   
ราคา 36,900.- บาท / พักหองเด่ียว เพ่ิม 6,000 บาท 
พฤษภาคม  25 พ.ค.-01 มิ.ย.  
มิถุนายน  01-08/02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/22-29 
 30ม.ิย.-07 ก.ค. 
ราคา 37,900.- บาท / พักหองเด่ียว เพ่ิม 7,000 บาท 
พฤษภาคม  04-11/05-12/11-18/18-25 
กรกฎาคม  14-21 
สิงหาคม  14-21 
ตุลาคม  05-12/06-13/07-14/12-18  
 
วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 
19.00 น. พบกันที่ เคานเตอรเช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  

เจาหนาที่บริษัทฯ   คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

23.50 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ 
TK 69  (บินตรง) 
  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 
หมายเหตุ  ตั้งแตเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม กรุงเทพฯ-อิสตันบูล เดินทางดวย TK65 
  (TK65 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 21.45น. ถึง อิสตันบูล เวลา-04.00 น. 
วันที่สองของการเดินทาง    ฮิปโปโดรม-สุเหราสีน้ําเงิน-เซนตโซเฟย- 
 อุโมงคเก็บน้ําใตดิน   เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาป-ชอปปم�งแกรนดบารซาร 
05.50 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับ

กระเป�าเรียบรอยแลว    ใหทานไดมีเวลา ทําภารกิจสวนตัว หรือบางทานที่
ตองการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดที่เคานเตอรรับแลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจสวนตัว
เรียบรอยแลว นําทานขึ้นรถโคช มุงหนาสูภัตตาคาร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสค
ซึ่งเหลือแคสวนปลายที่ยาว 20 เมตร แตกระน้ันก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้ง



 

 

เสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ่ง จากน้ันนําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน 
Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบื้องสีน้ําเงินใน
การตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป 
เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่
จะตองทําพิธีละหมาด  
 
 
Minaret 6 หอ เทากับสุเหราท่ีนครเมกกะ จากน้ันนําทานเดินตอไปชมสถานที่ซึ่ง
เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย Mosque of 
Hagia Sophia ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงนี้
เปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามคํ้าที่สลักอยางวิจิตร และประดับไว
งดงาม 108 ตน สง ทานสู อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สราง
ขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในป ค.ศ. 532 เพื่อเปนที่เก็บน้ําสําหรับใชใน
พระราชวัง สํารองไวใชยามที ่กรุงอิสตันบลู ถูกขาศึกปดลอมเมือง ใหประชาชนได
มีน้ําใชไดโดยตลอด  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึ้นในสมัยสุลตานเมห
เมตที่ 2 เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวังทอปกาป 
หองที่โดงดังและเปนที่สนใจคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ และวัตถุลํ้าคา
มากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาปดามประดับดวยมรกตใหญ 3 เม็ด กับเพชร 86 
กะรัต เปนไฮไลทที่สําคัญ สงทายชวงบาย ดวยการนําทานสูยานการคาชื่อดัง “แก
รนดบารซาร” Grand Bazaar ซึ่งเปนตลาดเกาแกที่สรางในสมัยกลาง ค.ศ. 15 
เปนตลาดคาพรมและทองที่ใหญที่สุดของตุรกี มีรานคากวา 4,000 ราน ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงของตุรกีอยางจุใจ เชน โคมไฟ, 
ของฝาก, ผาพันคอ ฯลฯ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น       
พักคางคืน ท่ี     Gonen Hotel 5*   หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี  
 



 

 

วันสามของการเดินทาง     ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส- 
 พระราชวังโดลมาบาเช-ชอปปم�ง สไปซ มารเก็ต-เมืองชานัคคาเล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus 
ซึ่งเปนชองแคบขนาดใหญและสองฝم�งมีความสวยงามมาก ชองแคบน้ีทําหนาที่เปน
เสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหวาง ทะเลดํา The Black Sea เขา
กับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหทานไดชม
ทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่ เปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีป�อมปนตั้งเรียง
รายอยูตามชองแคบเหลาน้ี นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce 
Palace เปนพระราชวังที่สะทอนให เห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้ งทาง
วัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เปน
ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไม
คํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอม
พระราชวังซึ่งอยูเหนืออาวเล็ก ๆ ที่ ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายใน
ประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกว
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน สงทายครึ่งวันชวงเชาดวยการนําทานสู 
ยานชอปปم�ง ตลาดสไปซ มารเก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน
สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องชื่อของตุรกี อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปน
ถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเดินทางโดยรถโคชเลียบชายฝم�งสู เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 
307 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เปนเมืองเล็ก ๆ ที่อยู
บริเวณทาเรือท่ีจะขามฟากสู เมืองชานัคคาเล ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผานบานเรือน 
 
ของบรรดาเหลาเศรษฐี ปศุสัตว แปลงการเกษตร เมืองถึงทาเรือ ณ เมืองอีเซียบัท
แลว  นําทานขามฟากสู เมืองชานัคคาเล Canakkale (ใชเวลาน่ังเรือ ประมาณ 
45 นาที) ตั้งอยูริมทะเลมารมารา  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 
พักคางคนื ท่ี     Kolin Hotel  5*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี 



 

 

วันสีข่องการเดินทาง     มาไมเมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซ ึ
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานสู กรุงทรอย Troy ชม มาไมแหงกรุงทรอย Wooden Horse of 
Troy อันโดงดัง เปนหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอันชาญฉลาดในสมัยน้ัน สรางขึ้น 
เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพยอีเลียดไดเห็นดวยตาของ
ตนเองอีกดวย ได เวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางสู  เมืองเปอรกามัม 
Pergamum เปนสถานที่ต้ังของโบราณสถานที่สําคัญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกลาวขวัญถึง
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผูชมไดถึง10,000 
คน ใหทานไดถายภาพกับโบราณสถานที่มีความสวยงาม และรูถึงความเฉลียว
ฉลาดของชาวเติรกในสมัยโบราณ ใหทานไดถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึกไดตาม
อัธยาศัย นําทานออกเดินทางสู  เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคา
อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 
พักคางคืน ที ่    Le Bleu Hotel  5*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี 

วันหาของการเดินทาง     บานพระแมมารี-เมืองโบราณเอฟฟซุส 
                               -เมืองปามุคคาเล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูเยี่ยมชม บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบอยา
ปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวใน
หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม
สบืเสาะคนหาบานหลังน้ี จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการ
บูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป�ป 
เบเนดิกสที่ 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดานนอกของบาน มีกอกนํ้าสามกอก ที่ 



 

 

มีความเชื่อวาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความ
รํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหาก
ตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลว
อธิษฐาน ได เวลาพอสมควรนําเดินทานสู  เมืองโบราณเอฟฟซุส City of 
Ephesus อดีต เปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เปน
สัญลักษณของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และ
อาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 
สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยูในสภาพที่
สมบูรณมาก จากน้ันปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส 
คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่ น่ัง 
สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน  
 
 
ซึ่งคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน สรางสมัยกรีกโบราณ แตพวกโรมันมา
ปรับปรุงใหยิ่งใหญมากขึ้น นําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกี
เปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดัง
ในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา
ไดตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale (ระยะทางประมาณ 
189 กิโลเมตร ใช เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนอีกหน่ึงเมืองที่มี
นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนจํานวนมาก    นําทานชมความมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล Pamukkale คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี 
หมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale หมายถึง 
ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูง
มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลน
ขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น 
ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลก



 

 

ตาและโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให ปามุคคาเล ไดรับ
การยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป 
ค.ศ. 1988 นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย (ปามุคคาล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน 
นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครง
และน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหล
ลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแร
น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามา
ดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิต
สูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถ
รักษาโรคได 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืน ท่ี        Pam Thermal  Hotel 5*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี            

วันหกของการเดินทาง     เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑเมฟลานา-เมืองคัปปาโดเกีย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ นิยมใชเปนจดุพักของการเดินทางในอดีตเคยเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกใน
ตุรกี หรือท่ียุคน้ันเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา Mevlana Museum เดิมเปนสถานที่นักบวชใน
ศาสนาอิสลามใชสําหรับทําสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเปน
วงกลมขณะฟงเสียงขลุย กอนไปทําการหมุนตองอดอาหาร มีการเขาหองฝก
ทรมานรางกายกอนที่จะไปหมุนได ผูที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไป
ชวงเวลาหน่ึง กอตั้ง โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี่ ผูวิเศษในศาสนาอิสลาม สวน
หน่ึงของ พิพิธภัณฑเมฟลาเปนสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana 
Celaleddin Rumi ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน 
ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม  
 



 

 

โดยใชสีมากมายตระการตาซึ่งหาชมไดยาก และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม 
สานุศิษย บิดา และบุตรของเมฟลาดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโด
เกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 
ชั่ ว โมง) ระหว างทางให ท าน ได แวะพั ก เปลี่ ยน อิริยาบถด วยการเข าชม 
Caravansarine สถานที่พักแรมของพอคาชาว เติรก สมัยออตโตมัน ที่ยิ่งใหญ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 
จากน้ันนําทานชม “ระบําหนาทอง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอย

ชาวตุรกี 
พักคางคืน ท่ี     Goreme Kaya Hotel  5*    โรงแรมตกแตงสไตลถํ้า 

  !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน 
!! 

วันเจ็ดของการเดินทาง     นครใตดินไคมัคล-ึพิพิธภัณฑกลางแจง เกอเรเม- 
 เขาชมบาน ของมนุษยถํ้า-ชอปปم�ง-อิสตันบลู-กรุงเทพมหานคร 
05.00 น. สําหรับทานที่สนใจ ทัวรขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตยยามเชา พรอมกัน ณ บริเวณล

อบบีข้องโรงแรม 
 (ทัวร น่ั งบอลลนน้ีไม ไดรวมอยู ในคาทัวร  คาขึ้นบอลลูนประมาณทานละ 
230USD       ในกรณีที่ชําระเปนเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ชําระดวยบัตร
เครดิต) 
เจาหนาท่ีบริษัทบอลลูน รอรับทาน เพื่อเปดประสบการณใหมท่ีไมควรพลาด 
 (สําหรับทานที่ไมไดซื้อ ทัวรขึ้นบอลลูน อิสระพักผอนที่โรงแรมไดตามอัธยาศัย) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานชม นครใตดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or 
Kaymakli   
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพ่ือใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู
นครใตดินไคมัคลีมีชั้นลางที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่อง
ทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร 
โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต 



 

 

นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ซึ่งเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการ
ป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต ชม โบสถเซนต
บารบารา St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอป
เปم�ล Apple Church ใหทานไดถายรูปกับภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย นํา
ทานชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรย
แปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงตาง ๆ ท่ีงดงาม คัป
ปาโดเกีย Cappadocia เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไทต (ชนเผารุนแรก ๆ ท่ีอาศัยอยู
ในดินแดนแถบน้ี) แปลวา ดินแดนมาพันธุดี ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกี เปนพื้นท่ี
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลาน
ปที่แลว เถาลาวาท่ีพนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายท่ัวบริเวณจนทับ
ถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากน้ันกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะ
กรอนหิน แผนดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย ปลอง กระโจม โดม 
และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกัน
วา ปลองไฟนางฟ�า ในป ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพ้ืนที่มหศัจรรย 
 
แหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี พิเศษ!! เขาชม
บ านพั กของม นุษย ถํ้ าพื้ น เมื อง  Local Cave House ของชาวพื้ น เมื อ ง 
Cappadocia พรอมดื่มชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผู
มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เปน Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ําใจและ
มิตรภาพระหวางเพื่อนใหม จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบานพื้นเมืองที่มีผูคน
อาศัยอยูจริงๆ จากน้ันใหทานไดแวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค 
อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย นําทานออกเดินทางสู
สนามบิน  

20.40 น.  ออกเดินทางสู  กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน  
เท่ียวบินที่ TK 2009 
  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  



 

 

22.15 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 
วันที่แปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 
01.50 น.  ออกเดินทางสู  กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน  
เท่ียวบินที่ TK 68 
  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service ***  
  
กําหนดการเดินทาง   กุมภาพันธ-ตุลาคม 2562   
ราคา 36,900.- บาท / พักหองเด่ียว เพ่ิม 6,000 บาท 
พฤษภาคม  25 พ.ค.-01 มิ.ย.  
มิถุนายน  01-08/02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/22-29 
 30มิ.ย.-07 ก.ค. 
ราคา 37,900.- บาท / พักหองเด่ียว เพ่ิม 7,000 บาท 
พฤษภาคม  04-11/05-12/11-18/18-25 
กรกฎาคม  14-21 
สิงหาคม  14-21 
ตุลาคม  05-12/06-13/07-14/12-18  

 
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก 

เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น 
ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 

 
ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนักทองเท่ียวทราบกอนการเดินทาง 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 
บริษัทฯ ขอแนะนําใหนักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 
กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นทองเที่ยว ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)       



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวมถงึ 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลนส (น้ําหนักกระเป�าเดินทาง 
ไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน) 
คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูท่ีมีอายุเกิน 85 ป) 
คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ 
วันละ 1 ขวด 
คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบุ 
เจาหนาท่ีไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ที่ไมไดระบ ุ
คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน) (คิดเปน 6 
วัน รวมเทากับ 30 USD) 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน (คิดเปน 8  วัน รวมเทากับ  24 USD) 
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม ตุรก ีทรอย 8 วัน 
การชําระเงิน 
งวดที1่: สํารองที่น่ังมัดจําทานละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 
งวดที2่:  ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

*** เม่ือทานชําระมดัจําแลว ไมสามารถคืนเงินมัดจําไดทุกกรณี *** 
 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 25 ทาน โดย

จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทาน จะตองเพ่ิมเงินทานละ 4,000.- บาท จึงสามารถออก

เดินทางได 
ในกรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทาน จะตองเพิ่มเงินทานละ 3,000.- บาท จึงสามารถออก

เดินทางได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  
อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหได
มากที่สุด 
 

 เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไม
สามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวร
จัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และไม
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว  หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 
 
 
 
 



 

 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวัน

เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผู
กําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทาง
บริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
(ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝ�ายขาย
กอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศ
โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิกบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆท่ีเกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ
แจงแลวขางตน 

 
โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู Twin/Double ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก

แบบ 3 ทาน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
ตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ท่ีระบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไมเทียบเทา
กับมาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเปนการจัดอันดับของการทองเที่ยวประเทศ
ตุรกี 

 ในชวงเทศกาล หรือ ชวงที่ตรงกับวันหยุดสําคัญตางๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทาง
บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกลเคียง 

 
กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัด

เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 



 

 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูก
ทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรอืนระหวางประเทศ ICAO 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึง
สามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 

กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละ
สายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ไดหาก น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบนิกําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัมและมีความกวาง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 รายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนักของกระเป�าอาจถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานไดทัง้น้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 พนักงานยกกระเป�าของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน สวนใหญจะมีไมเพียงพอ ในกรณีที่ทาน
ตองการจะไดกระเป�าท่ีรวดเร็ว ขอแนะนําวาทานสามารถนํากระเป�าขึ้นหองดวยตนเองจะเปน
การดีที่สุด แตถาไมรีบรอนทางมัคคุเทศกชาวไทย และมัคคุเทศกทองถิ่นจะบริการยกกระเป�า
มาวางไวหนาหองพักของทาน 


