
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กาํหนดการเดินทาง   กนัยายน-ตลุาคม ���� 
 
ราคา ��,���.- บาท / พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�ม �,��� บาท 
สิงหาคม             11-18 ส.ค. 
   
ราคา ��,���.- บาท / พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�ม �,��� บาท 
กนัยายน     ��-�� / ��-�� / ��-�� / ��-�� / ��-�� / ��-�� 
                 �� ก.ย.-�� ต.ค. / �� ก.ย.-�� ต.ค.  
 
ราคา ��,���.- บาท / พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�ม �,��� บาท 
ตลุาคม  ��-�� / ��-�� / ��-�� /��-�� / ��-�� / ��-��  
             ��ต.ค.-��พ.ย. / ��ต.ค.-��พ.ย. 
 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

 

คณะวนัที�  ��-��ส.ค./��-��ต.ค./��-��ต.ค./��-��ต.ค. 

19.00 น. พบกนัที� เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที�

บริษทัฯ   คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการ

เดินทางก่อนขึ�นเครื�อง 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 69 

(บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ ��.�� ชั�วโมง) 

 

คณะวนัที�  ��-��ก.ย./��-��ก.ย./��-��ก.ย./��-��ก.ย./��-��ก.ย. 

��-��ก.ย./��ก.ย.-��ต.ค.-��ก.ย.-��ต.ค./��-��ต.ค./��-��ต.ค.

��-��ต.ค./��ต.ค.-��พ.ย./��ต.ค.-��พ.ย. 

18.00 น. พบกนัที� เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที�

บริษทัฯ   คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการ

เดินทางก่อนขึ�นเครื�อง 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 65   

(บินตรง)(ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ ��.�� ชั�วโมง) 

 
 
 
 



 

วนัที�สองของการเดินทาง    ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีนํ�าเงิน-เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บนํ�าใต ้     

ดินเยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-ชอ้ปปิ� งแกรนดบ์ารซ์าร ์

 

คณะวนัที�  ��-��ส.ค./��-��ต.ค./��-��ต.ค./��-��ต.ค. 

05.20 น. เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู หลงัจากผ่านขั�นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า

เรียบร้อยแล้ว    ให้ท่านได้มีเวลา ทาํภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านที�ตอ้งการแลกเงิน ก็

สามารถแลกไดที้�เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื�อเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ นาํท่านขึ�นรถ

โคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 
 

คณะวนัที�  ��-��ก.ย./��-��ก.ย./��-��ก.ย./��-��ก.ย./��-��ก.ย. 

��-��ก.ย./��ก.ย.-��ต.ค.-��ก.ย.-��ต.ค./��-��ต.ค./��-��ต.ค.

��-��ต.ค./��ต.ค.-��พ.ย./��ต.ค.-��พ.ย. 

04.10 น. เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู หลงัจากผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋า

เรียบร้อยแล้ว    ให้ท่านได้มีเวลา ทาํภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านที�ตอ้งการแลกเงิน ก็

สามารถแลกไดที้�เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื�อเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ นาํท่านขึ�นรถ

โคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ� ง

เหลือแค่ส่วนปลายที�ยาว 20 เมตร แต่กระนั�นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั�งเสามีงาน

แกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ�ง จากนั�นนาํท่านชม สเุหรา่สีนํ�าเงิน Blue Mosque 

ที�มาของชื�อสุเหร่าสีนํ� าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื�องสีนํ� าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ� งทาํ

เป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั�น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่

ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื�อถึงเวลาที�จะตอ้งทาํพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบั

สุเหร่าที�นครเมกกะ จากนั�นนาํท่านเขา้ชมสถานที�ซึ� งเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์อง

โลกยคุกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที�ประชุม

สวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี� เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางาม

คํ�าที�สลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านท่านเขา้

ชม อโุมงคเ์ก็บนํ�าเยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สร้างขึ�นในสมยัจกัรพรรดิจสัติน

เนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ� าสําหรับใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามที� กรุงอิส

ตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง ใหป้ระชาชนไดมี้นํ�าใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 



นาํท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ�นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที� 2 

เปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ ห้องที�โด่งดงั

และเป็นที�สนใจ คือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นที�เก็บสมบติั และวตัถุลํ�าค่ามากมาย โดยมีกริช

แห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทที์�สําคญั ส่ง

ทา้ยช่วงบ่าย ดว้ยการนาํท่านสู่ยา่นการคา้ชื�อดงั “แกรนดบ์ารซ์าร”์ Grand Bazaar ซึ� ง

เป็นตลาดเก่าแก่ที�สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที�ใหญ่ที�สุดของตุรกี 

มีร้านคา้กวา่ 4,000 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ เลือกซื�อสินคา้ที�มีชื�อเสียงของตุรกี

อยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ ฯลฯ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมือง       

พกัคา้งคืน ที�     Gonen Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัสามของการเดินทาง     ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่-ชอ้ปปิ� ง 

                                      สไปซ ์มารเ์ก็ต-เมืองชานคัคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึ� งเป็น

ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั�งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี� ทาํหน้าที�เป็นเส้นแบ่ง

ระหวา่งยุโรป และเอเชีย เชื�อมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์า

รา่ Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั�งสองขา้งที�

สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที�เป็นจุดยุทธศาสตร์ที�สําคญัยิ�งในการป้องกนั

ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั�งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี�  นาํท่านเขา้ชม 

พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัที�สะทอ้นให้เห็นถึง

ความเจริญอย่างสูงสุดทั�งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใช้เวลา

ก่อสร้างทั�งสิ�น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที�ไดรั้บการตกแต่งอยา่ง

สวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิ�นเปลืองใด ๆ ทั�งสิ�น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อก

รายลอ้มพระราชวงัซึ� งอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ ที� ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายใน

ประกอบดว้ยห้องหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน 

และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ส่งทา้ยครึ� งวนัช่วงเช้าดว้ยการนาํท่านสู่ ย่านชอ้ปปิ� ง 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลือกซื�อของ

ฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื�องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนั

เลื�องชื�อของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั�วพิทาชิโอ ฯลฯ  
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

นาํท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั�งสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง ��� 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที�อยู่บริเวณท่าเรือที�จะ

ขา้มฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ที�สวยงามของ

ขุนเขาสลับกับรถวิ�งชายทะเล ผ่านบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลง



การเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแล้ว  นําท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล ่

Canakkale (ใชเ้วลานั�งเรือ ประมาณ �� นาที) ตั�งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า  
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที�     Kolin Hotel  5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัสี�ของการเดินทาง     มา้ไมเ้มืองทรอย-วหิารอะโครโปลิส-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of 

Troy อนัโด่งดงั เป็นหนึ� งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั�น สร้างขึ�น เพื�อ

ดึงดูดนกัท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีก

ดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถาน

ที�ตั�งของโบราณสถานที�สาํคญั 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ� งถูกกล่าวขวญัถึงประหนึ�ง

ดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที�ชนัที�สดุในโลกซึ� งจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านได้

ถ่ายภาพกบัโบราณสถานที�มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยั

โบราณ ให้ท่านไดถ่้ายภาพเก็บไวเ้ป็นที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางสู่ เมือง

คซูาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง) เป็น

เมืองท่าที�สาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ�งของตุรกี 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที�     Le Bleu Hotel  5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัหา้ของการเดินทาง     บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-เมืองปามคุคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่เยี�ยมชม บา้นพระแม่มาร ีHouse of Virgin Mary ซึ� งเชื�อกนัวา่เป็นที�สุดทา้ย

ที�พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และสิ�นพระชนมใ์นบา้งหลงันี�  ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชี

ตาบอดชาวเยอรมนั ชื�อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื�อ

ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตา

ตนเอง เมื�อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงันี�  จนพบในปี ค.ศ. 1891 

ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั�นเดียว ภายในมีรูปปั� นของพระแม่มา

รี ซึ� งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที� 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที�นี� บริเวณดา้นนอกของบา้น มี

ก๊อกนํ� าสามก๊อก ที� มีความเชื�อว่าเป็นกอ๊กนํ�าที�มีความศกัดิ�สิทธิ� แทนความเชื�อ

ในเรื�อง สขุภาพ ความรํ�ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกนํ� าเป็น กําแพงอธิษฐาน 

ซึ� งมีความเชื�อวา่หากตอ้งการใหสิ้�งที�ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไป



ผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน ไดเ้วลาพอสมควรนาํเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of 

Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารที�เป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมดุของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสําคญัอีก

แห่งคือ วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ�นถวายแด่

จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี� คืออยู่ในสภาพที�สมบูรณ์มาก จากนั�นปิด

ทา้ยกนัที�สิ�งก่อสร้างที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre 

ซึ� งสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นที�นั�ง สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซึ� งคิดเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรในยุคนั�น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิ�งใหญ่

มากขึ�น นําท่านชอ้ปปิ� ง ณ ศนูยผ์ลิตเสื�อหนงัคณุภาพสงู ซึ� งตุรกีเป็นประเทศที�

ผลิตหนงัที�มีคุณภาพที�สุด อีกทั�งยงัผลิตเสื�อหนงัส่งใหก้บัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace 

, Prada , Michael kors  อิสระใหท้่านเลือกซื�อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

จากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ ��� 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง) เป็นอีกหนึ� งเมืองที�มีนกัท่องเที�ยวให้ความ

สนใจเป็นจาํนวนมาก    นาํท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามคุคาเล ่

Pamukkale คาํวา่ “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk 

หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ� าตกหินปูนสีขาวที�เกิดขึ�นจากธาร

นํ�าใตดิ้นที�มีอุณหภูมิประมาณ �� องศาเซลเซียส ซึ� งเป็นที�มีแร่หินปูน (แคลเซี�ยมออกไซด์) 

ผสมอยูใ่นปริมาณที�สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที�ตั�งอยูห่่างออกไปทางทิศ

เหนือ รินเอ่อลน้ขึ�นมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริ�ว เป็นแอ่ง เป็น

ชั�น ลดหลั�นกนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา

และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที�ใดเหมือน จนทาํให้ ปามคุคาเล่ ไดร้บัการยก

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี 

ค.ศ. ���� นาํท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล)่ เมืองแห่งนํ� าพุเกลือแร่ร้อน นาํ

ท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ� า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ� าตกแช่

แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ� าแร่ที�ไหลลงมาแต่ละชั�นจะแข็ง

เป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์นํ� าแร่นี� มีอุณหภูมิประมาณ ��-�� 

องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดื�ม เพราะเชื�อวา่มีคุณสมบติัในการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีต

กาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํ�าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัคา้งคืน ที�  Pam Thermal  Hotel 5*    หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี            



วนัหกของการเดินทาง     เมืองปามคุคาเล-่เมืองอิซปารต์า้-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซปารต์า้ Isparta (ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ �.�� ชั�วโมง) นาํท่านสู่ ไรส่ตอเบอรี� Strawberry Garden ใหท่้านไดเ้ก็บ

ผลสตอเบอรี�   สด ๆ รบัประทานสด ๆ จากไรไ่ดเ้ลย ไรส่ตอเบอรี�ที�เมืองอิซ

ปารต์า้แห่งนี�  มีบรรยากาศที�สดุแสนจะโรแมนติก สามารถมองเห็นวิว

ทิวทัศน์ที�สวยงามของขนุเขาธรรมชาติแบบ ��� องศา มาสดูอากาศ

บรสิทุธิ�ใหเ้ต็มปอด และรบัประทานสตอรเบอรร์ี�ที�ปลอดสารพิษ รสชาติหวาน

และปลอดภยัจากสารพิษ ช่วงฤดกูาลเก็บสตอเบอรี�ของเมืองอิสปารต์า้แห่งนี�  

จะเริ�มออกผลตั�งแต่ช่วง ปลายเดือน มิถนุายน ไปจนถึงปลายเดือน 

พฤศจิกายน ของทกุปี และภายในหนึ�งปีจะมีเพียงช่วงเดียวเท่านั�น  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง) ระหว่างทางให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ที�สวยงาม

ตลอดสองขา้งทาง 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยqชาว

ตุรกี พกัคา้งคืน ที�  Goreme Kaya Hotel  5*    โรงแรมตกแต่งสไตลถํ์�า 

!! หมายเหต ุในกรณีที�โรงแรมถํ�าเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี�ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ � ดาว 

แทน !! 

วนัเจ็ดของการเดินทาง     นครใตดิ้นไคมคัลึ-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ เกอเรเม่-เขา้ชมบา้น 

                                      ของมนษุยถํ์�า-ชอ้ปปิ� ง-อิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

05.00 น. สาํหรับท่านที�สนใจ ทวัร์ขึ�นบอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบี�ของ

โรงแรม 
 (ทัวร์นั�งบอลลูนนี� ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ�นบอลลูนประมาณท่านละ 

230USD  ในกรณีที�ชําระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีที�ชําระดว้ยบตัร

เครดิต) 

เจา้หนา้ที�บริษทับอลลนู รอรบัท่าน เพื�อเปิดประสบการณใ์หมที่�ไม่ควรพลาด 

 (สําหรับท่านที�ไม่ได้ซื� อ ทัวร์ขึ�นบอลลูน อิสระพักผ่อนที�โรงแรมได้ตาม

อัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or 

Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื�นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั�น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจากขา้ศึก

ศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั�นล่างที�ลึกที�สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งนี� มีครบเครื�องทุก

อยา่งทั�งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ� า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี



ฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั�นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม ชมกรรมวิธีการผลิตพรมที�มี

คุณภาพ ซึ� งเป็นสินคา้ส่งออกที�สาํคญัของตุรกี 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมือง 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ� งเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ� งเป็นความคิดของชาวคริสตที์�ตอ้งการเผยแพร่

ศาสนาโดยการขดุถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื�อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของ

ชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar 
Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเปิ� ล Apple Church ใหท้่านได้

ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย นําท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย 

Cappadocia ดินแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที�งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื�อเก่าแก่ภาษา

ฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก ๆ ที�อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนี� ) แปลวา่ ดินแดนม้าพันธ์ุดี ตั�งอยูท่าง

ตอนกลางของตุรกี เป็นพื�นที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน 

เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�แลว้ เถา้ลาวาที�พ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทั�ว

บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั�นใหม่ขึ�นมา จากนั�นกระแส นํ� า ลม ฝน แดด และหิมะ กดั

เซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื� อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรูปทรง ดูประหนึ�งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื�นที�เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟ
นางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพื้�นที�มหัศจรรยแ์ห่งนี� เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี พิเศษ!! เขา้ชม

บา้นพกัของมนุษยถํ์�าพื�นเมือง Local Cave House ของชาวพื�นเมือง Cappadocia 
พร้อมดื�มชา กาแฟ เนื�องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื�อมีผูม้าเยี�ยมเยียนก็จะมอบชา 

กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื�อแสดงถึงนํ� าใจและมิตรภาพระหวา่งเพื�อนใหม่ จากนั�น

อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบา้นพื�นเมืองที�มีผูค้นอาศยัอยู่จริงๆ จากนั�นให้ท่านได้แวะชม 

โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื�อสินคา้และของที�ระลึกได้

ตามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 
2009 (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ �.�� ชั�วโมง)  

22.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับูล (แวะเปลี�ยนเที�ยวบิน) 
วนัที�แปดของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน ์เที�ยวบินที� TK 

68 (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ �.�� ชั�วโมง) 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
*** End of Service ***  

  



 
กาํหนดการเดินทาง   กนัยายน-ตลุาคม ���� 
 
ราคา ��,���.- บาท / พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�ม �,��� บาท 
สิงหาคม             11-18 ส.ค. 
   
ราคา ��,���.- บาท / พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�ม �,��� บาท 
กนัยายน  ��-�� / ��-�� / ��-�� / ��-�� / ��-�� / ��-�� 
 �� ก.ย.-�� ต.ค. / �� ก.ย.-�� ต.ค.  
 
ราคา ��,���.- บาท / พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�ม �,��� บาท 
ตลุาคม  ��-�� / ��-�� / ��-�� /��-�� / ��-�� / ��-�� /    
   ��ต.ค.-��พ.ย. / ��ต.ค.-��พ.ย. 
 

เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น จึงไม่มีราคาสําหรบัเด็ก 
เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านั�น 

ราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
 
 
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที�ยวทราบก่อนการเดินทาง 

สาํหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 
บริษทัฯ ขอแนะนาํใหน้กัท่องเที�ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที�ยวมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นตั �วกร ุ๊ป หากออกตั �วแลว้ นักท่องเที�ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถ
เปลี�ยนวันเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด สาํหรบัชั�นท่องเที�ยว ท่านละ 1 ใบ (นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง Hand Carry (นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัราค่าบรกิารนี�รวมถึง 

ตั �วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นนกัท่องเที�ยว สายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลนส์ (นํ�าหนกักระเป๋าเดินทาง 

ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่าน) 

คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีนํ�ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี 

คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูที้�มีอายเุกิน 85 ปี) 

ค่าที�พักตลอดการเดินทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทกุมื�อที�ระบใุนโปรแกรม, นํ�าดื�มบริการบนรถ วัน
ละ � ขวด 
คา่พาหนะ หรือ รถรบั-สง่ ระหว่างนาํเที�ยว, คา่เขา้ชมสถานที�ทกุแห่งตามโปรแกรมระบ ุ
เจา้หนา้ที�ไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
 
 



อตัราค่าบรกิารนี�ไม่รวมถึง 

คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่ซักรีด, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครื�องดื�มมินิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื�น ๆ ที�ไม่ได ้
ระบ ุ
คา่ทิปไกดท์อ้งถิ�น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) 

(คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน 

(คิดเป็น �  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

เงื�อนไขการจองทวัร ์โปรแกรม ตรุกี ทรอย 8 วนั 

การชําระเงิน งวดที�1:   สํารองที�นั�งมดัจําท่านละ 10,000.- บาท  ภายใน 3 วนัหลงัจาก

ทําการจอง 

งวดที�2:  ชําระสว่นที�เหลือทั�งหมด   ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

*** เมื�อท่านชําระมดัจําแลว้ ไม่สามารถคืนเงินมดัจําไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ�ากว่า 25 ท่าน โดย
จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดินทาง 

ในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ��-�� ท่าน จะตอ้งเพิ�มเงินท่านละ �,���.- บาท จึงสามารถออก
เดินทางได ้
ในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ��-�� ท่าน จะตอ้งเพิ�มเงินท่านละ �,���.- บาท จึงสามารถออก
เดินทางได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยั อาทิ 

การล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  
อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี�จะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้าก
ที�สดุ 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี�เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่
สามารถที�จะเรียกรอ้งเงนิคืน ในกรณีที�ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ� ในการใชบ้ริการที�ทางทัวรจ์ัดให ้
ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืน
เงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อันเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนเีขา้เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํ�าเงนิ) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ�ที�
จะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกติ
นกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบคุคลธรรมดา เลม่สีเลือดหม ู
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื�อนวันเดินทาง
กลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซึ�ง
ทางบริษทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที�ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั �ว



เครื�องบินไปแลว้ผู้เดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั�น(ในกรณีที�ตั �ว
เครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั �วเครื�องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเูก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน
เพื�อขอคาํยืนยันว่าทัวรน์ั�นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั �วภายในประเทศโดยไม่ได ้
รับการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั�นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที�
เกี�ยวขอ้งกบัตั �วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ และไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํไดใ้นทกุกรณี 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 
ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรมซึ�งมกัมีความแตกตา่งกนัซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกนัตามที�ตอ้งการหรือ อาจ
ไมส่ามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี เครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ ในแถบที�มีอ ุณหภูมิตํ�า 
เครื�องปรบัอากาศที�มีจะใหบ้ริการในชว่งฤดรูอ้นเท่านั�น 

 โรงแรมระดบั �-� ดาว ที�ระบไุวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั�น บางโรงแรมอาจจะไม่
เทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที�ระบนุั�นเป็นการจัดอันดับของการ
ท่องเที�ยวประเทศตรุกี 

 ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที�ตรงกบัวนัหยดุสําคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม 
ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ�นเครื�องบิน 

 กรณุางดนาํของมีคมทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบินเช่นมีดพับกรรไกรตดัเล็บ
ทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบิน
โดยเด็ดขาด 

 วัตถทีุ�เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั �นนํ�าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทาํการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั�งโดยจะอนญุาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�นในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 
100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั
ตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวันเดินทางเที�ยวบินจึง
สามารถนาํขึ�นเครื�องไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั�นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ�งขึ�นกบัแตล่ะสายการบิน) การ
เรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสิทธิ�ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก นํ�าหนัก
กระเป๋าเดินทางเกินกว่าที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องไดต้อ้งมีนํ�าหนักไม่เกิน 7 
กิโลกรมัและมีความกวา้ง 
( 9.75 นิ�ว ) + ยาว( 21.5นิ�ว ) + สงู ( 18 นิ�ว ) 



 รายการทัวรที์�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ�าหนกัของกระเป๋าอาจถกูกาํหนดใหต้ํ�า
กว่ามาตรฐานไดท้ั�งนี�ขึ�นอยู่กับขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับภาระ
คา่ใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่นที�เกิน 

 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตรุกีนั�น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที�ท่าน
ตอ้งการจะไดก้ระเป๋าที�รวดเร็ว ขอแนะนาํว่าท่านสามารถนาํกระเป๋าขึ�นหอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการ
ดีที�สดุ แตถ่า้ไม่รีบรอ้นทางมคัคเุทศกช์าวไทย และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นจะบริการยกกระเป๋ามาวาง
ไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 


