
 

 

รหัสทัวร GOH2000625 
ทัวรตุรกี THE ROCK OF CAPPDOCIA ตุรกี 9 วัน 6 คืน (TK) 
ทะเลสาบนํ้าเค็ม – คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑกลางแจง - นครใตดิน – หบุเขาอุซิซาร – ชมระบํา
หนาทอง - คอนยา – คาราวานซาไร - พิพิธภัณฑเมฟลานา – ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย –
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บานพระแมมารี – ชานคัคาเล -  
วิหารอะโครโปลิส - มาไมจําลองแหงทรอย - เฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส - พระราชวังโดลมา
บาเช - สไปซมารเกต็ – สุเหราสีนํ้าเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหราเซนตโซเฟย - ลองเรือชองแคบบอส
ฟอรัส 

 



 

 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  

 

18.00 น. 
 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

21.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65 
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – อังการา – ทะเลสาบนํ้าเค็ม – คัปปาโดเกีย 

 

04.10 น. 
 
ถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอังการา 
(Ankara) เมืองหลวงในปจจุบันของตรุก ีเมอืงแหงมนตเสนหที่ผสมผสานกันระหวาง
ยุโรปและตะวันออกกลางอยางลงตัว เมืองที่เต็มไปดวยศิลปะโรมัน และมัสยิดใน
ศิลปะไบเซนไทน จากนั้นนําทานแวะถายรูปทะเลสาบนํ้าเค็ม (Salt Lake) เปน
ทะเลสาบนํ้าเค็มที่ใหญเปนอันดับ 2 ของตุรกซีึง่เปนทะเลสาบนํ้าเค็มที่มี เปอรเซ็นตของ
เกลอืสูง หากเดินทางไปเท่ียวทะเลสาบเกลือในหนารอน นํ้าทะเลสาบจะเหือดแหงเหลือ
เพียงแตกองเกลือที่ตกผลึก เปนแผนหนาหลายสบิเซ็นติเมตร มองเห็นเปนพื้นสีขาวสุด
สายตา และทะเลสาบเกลือแหงนี้ยังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง Star War อีกดวย 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ  

วนัที� 2. อิสตนับลู – องัการา่ – ทะเลสาบนํ�าเค็ม – คปัปาโดเกีย 

วนัที� 3. OPTIONAL TOUR - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตด้ิน  – หบุเขาอซุิซาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

วนัที� 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – ปามคุคาเล   

วนัที� 5. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มารี  

วนัที� 6. คซูาดาส ึ– โรงงานเครื�องหนงั – ชานคัคาเล – วิหารอะโครโปลิส  

วนัที� 7. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย – เฟอรร์ี�ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– อิสตนับลู - พระราชวงัโดลมาบาเช - สไปซ ์มารเ์ก็ต 

วนัที� 8. สเุหรา่สนี ํ�าเงิน – ฮิปโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – สนามบิน 

วนัที� 9. กรุงเทพฯ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอัน

นาอัศจรรยซึ่งเกดิจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับ
ถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะ
แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกดิการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตางๆ เกดิเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จน
ไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ี

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MUSTAFA หรือเทียบเทา     
  

วันที่ 3 
OPTIONAL TOUR - พิพิธภัณฑกลางแจง – นครใตดนิ  – หุบเขาอุซิซาร – 
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบําหนาทอง 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใช
เวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา
โดยประมาณ 200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนตดิตอสอบถามแจงความจํานงคกับ
หัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทานั้น) 
**  



 

 

 
 นําทานเขาชมพิพิธภณัฑกลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวครสิตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากนั้นนําทานเขาชมโรงงาน
เซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทาน
เลือกซื้อตามอัธยาศัย 

กลางวัน 
บาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
นําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City) ซึ่งเปนที่หลบซอนจากการรกุรานของ
ขาศึกพรอมทั้งยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  
จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี 
ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย  นําทานเดินทางสูหุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) 
หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มรีอย
เจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถา
มองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร กม็ี
ไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีก
ดวย จากนั้นนําทานเดินทาสูโรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทาน
ไดชมการสาธิตกรรมวธิีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดงัไปทั่วโลก 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อท่ีนา



 

 

ตื่นตาตื่นใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MUSTAFA หรือเทียบเทา    

 

วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑเมฟลานา – ปามุคคาเล   

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซล
จูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีก
ดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรก ีนําทานแวะชมคาราวานสไรน Caravanserai ที่
พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคาระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน จากนั้นนํา
ทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานกัลมวน เริ่มกอตั้ง
ขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รบูี ซึ่งเชื่อกันวา ชายคนนี้เปนผูวิเศษของ
ศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชกัชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพนัธท่ีดีระหวางกัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เปนนํ้าตกหินปนูสีขาวที่เกิดขึ้นจาก

ธารนํ้าใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียม
ออกไซด) ผสมอยูในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหาง
ออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปน
ริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปนประตมิากรรมธรรมชาติ อัน
สวยงามแปลกตาท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลและ
เมืองเฮียราโพลิส ไดรบัการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคญัอืน่ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้า
โรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 
 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TROPOLIS หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 5 
ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – 
บานพระแมมาร ี

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํ้าแรรอนท่ีมีแรธาตุแค
ลเซี่ยมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นนํ้าตก มีสีขาว
คลายกับสรางมาจากปยุฝ�าย ซึ่งนํ้าแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปน
รูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย นํา้แรนี้มีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ใน
อดีตกาลชาวโรมันเชื่อวานํ้าพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมอืงเฮียราโพลิสลอม
รอบ  ปจจุบนัเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ นํา
ทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดตีเปนสถานที่บําบัดโรค 
กอตั้งโดยกษตัริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มี



 

 

แผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮีย
ราโพลิสเปนบอนํ้าท่ีศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก 
พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส 

(City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารกึวา “มหานครแหงแรกและ
ยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน 
นําทานชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 
ทาง โดยบริเวณประตทูางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา 
เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รปูแกะสลักเทพีทั้ง 4 
องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและ
ตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 
30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตรุก ีมี
ลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดับขึ้นไป ปจจบุันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครัง้คราว หองอาบนํา้แบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี ้ชม
โบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออก
เดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบันจากดานนอก 
นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยางปาฏิหาริย
โดยแมชตีาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้ นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา 
Leather Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซื้อ เส้ือหนังคุณภาพดี พรอมแบบ
ดีไซนที่ทันสมัย 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คํ่า 

 
 
 
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KUSADASI HOTEL หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 6 คูซาดาสึ – โรงงานเคร่ืองหนัง – ชานัคคาเล – วิหารอะโครโปลสิ 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเส้ือหนัง
คุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเสื้อหนัง ตามอัธยาศัย  จากนั้นนําทาน
เดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการ
เดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นบัตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางป�อม
ปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 1452  เมืองชานคัคาเลในอดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี 
สมัยสงครามโลกครั้งที ่1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคาร
ดาแนลส เพ่ือบีบใหตุรกีถอนตัวออกถอนตวัออกจากสงครามโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตัง้อยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจาก

ทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมนํ้าไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีก
ที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโป
ลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมอืงของอาณาจักรกรีก



 

 

และโรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกทีสู่ง ซึ่งมกัจะเปนเนินเขาที่ดานหนึ่งเปนผา
ชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางท่ี
รายลอมป�อมปราการเหลานี้ โดยเมืองดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชา
เทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและพ้ืนที่ใชงานตางสําหรับกษตัริยและชนชั้นสูง
เทานั้น สวนประชาชนคนธรรมดาท่ัวไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TROIA TUSAN หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 
ชานัคคาเล – มาไมจาํลองแหงทรอย – เฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส – อิส
ตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ มารเก็ต 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) ปจจุบัน
กรุงทรอยตัง้อยูในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนเมอืงศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหนึ่ง 
จากนั้นนําทานเดินนั่งเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส (Dardanelles) เปนชอง
แคบ ตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กั้นระหวางคาบสมทุรกัลลิโพลี 
(Gallipoli) ของตุรกีสวนที่อยูในทวีปยุโรปกบัตุรกีสวนที่อยูในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร
มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื่อ คอนสแตนติโนเปล เปนเมอืงที่มีประชากรมาก
ที่สุดในประเทศตุรกี ตัง้อยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทําใหอิส
ตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเปนเมือง
สําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณนั้น จงึสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกัน
ออกไป 



 

 

กลางวัน 
บาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจิต 
ในป ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวังสุดหรูหราอลังการ
ที่ทุมสรางคิดเปนเงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 
12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน
สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให
เลือกซื้อมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLDEN WAY หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 8 สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหราเซนตโซเฟย – จัตุรัสทักษิม– สนามบิน 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียก
โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีนํ้าเงิน เดิมเปนลานแขงรถ
มาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสนีํ้าเงิน  (Blue 
Mosque)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง  ชื่อนี้ไดมาจาก
กระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซ่ึงเคย
เปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสราง
ทั้งหมด 7 ป  จากนั้นนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิม
เคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถกูเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญทีสุ่ดแหงหนึ่ง และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวหิาร และนับเปน
ตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเยี่ยมชมจัตุรัสทักษิม (Taksin Square) เปนจดุศูนยกลางของเมืองอิสตันบูล 
มีรานคามากมาย ตั้งแตของท่ีระลึก , รานอาหารพื้นเมืองอีกทั้งยังมแีละไอศกรีมตลอด
ถนนสายนี้  

16.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอิสตันบูล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน TK 64 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ    
 

09.50 น. 
 
คณะเดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
 ******************************************** 

ราคาแนะนําเพียง 
THE ROCK OF CAPPDOCIA ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

03 – 11 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

05 – 13 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

02 – 10 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

05 – 13 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมดัจําแลว

เทานั้น 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงือ่นไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  



 

 

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (30 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นัง่พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง
รวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตัิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรอืคาตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 


