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ก ำหนดกำรเดินทำง   พฤศจิกำยน 2561 

รำคำ 33,900.- บำท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บำท 

06-13 พ.ย.  /13-20 พ.ย. /20-27 พ.ย. /27 พ.ย.-04 ธ.ค. 

 

วันแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 

18.30 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ   คอย

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69  (บินตรง) 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วันท่ีสองของกำรเดินทำง    ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดิน 

                                       เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร ์

06.05 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว    ให้

ท่านได้มีเวลา ท าภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านที่ต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์รับแลก

เงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี

ค่ายิ่ง จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ที่มาของช่ือสุเหร่าสีน้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบื้องสีน้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนช่ัน ทิวลิป 

เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ  หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ หมำยเหตุ  เนื่องจากทางรัฐบาลประเทศตุรกี ประกาศปิด

ปรับปรุง สุเหร่าสีน้ าเงิน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นเข้าชม

ความงดงามภายใน สุเหร่านูรุสมานิเย่ Nurousmaniye Mosque แทน สุเหร่าสีน ้าเงิน จากนั้นน า
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ท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque 

of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง ท่านสู่ อุโมงค์เก็บ

น ้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่

เก็บน้ าส าหรับใช้ในพระราชวัง ส ารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง ให้ประชาชนได้

มีน้ าใช้ได้โดยตลอด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็น

พิพิธภัณฑ์ในปี  ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ  ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้อง

ท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้ามประดับด้วยมรกต

ใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่ส าคัญ ส่งท้ายช่วงบ่าย ด้วยการน าท่านสู่ย่านการค้าช่ือดัง 

“แกรนด์บาร์ซาร์” Grand Bazaar ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง    

 

ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการ เลือกซ้ือสินค้าที่มีช่ือเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น       

พักค้างคืน ที ่    Golden Way Hotel 4*   หรือเทียบเทา่ มาตรฐานตุรกี  

วันสำมของกำรเดินทำง     ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง 

                                      สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานคัคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย 
เชื่อมระหว่าง ทะเลด้า The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 

กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี้ น าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้าง
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ทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม  และไม่
ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซ่ึงอยู่เหนือ
อ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่ง
ด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้าด้วยการ
น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือก
ซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อ
ของตุรก ีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4.20 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่บริเวณท่าเรือที่จะข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ 
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถว่ิงชายทะเล ผ่านบ้านเรือน
ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบัทแล้ว  น าท่านข้ามฟากสู่ 
เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พักค้างคืน ที ่    Idakale Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

วันสี่ของกำรเดินทำง     ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซ ึ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง 

เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่

หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่ส าคัญ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนใน

เทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซ่ึงจุผู้ชมได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ 

 

สถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บ

ไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองคูซาดาซึ  Kusadasi (ระยะทาง 199 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่าที่ส าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี 
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ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พักค้างคืน ที ่    Royal Palace Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

วันห้ำของกำรเดินทำง     บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี

มาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอน

นา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยาย

สถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้น

ห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐช้ันเดียว 

ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้าน

นอกของบ้าน มีก๊อกน้ าสามก๊อก ที่ มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง 

สุขภาพ ความร่้ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็น ก้าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากต้องการให้

ส่ิงที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วน าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาพอสมควรน าเดิน

ท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน 

ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และ

อาคารส าคัญอีกแห่งคือ  วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน  Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่

จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่

ส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกัดเข้า

ไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น 

สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น น้าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื อหนัง

คุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนงัที่มีคณุภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังใน

อิตาล ีเช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก    น า

ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษา
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ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ าตก

หินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน (แค

ลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทาง

ทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นช้ัน 

ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา 

 

และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน  จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การ

ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย 

(ปามุคคาล)่ เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็นรูปร่าง

คล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ าแร่ที่ไหลลงมา

แต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 

องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ 

โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุ

ร้อนสามารถรักษาโรคได้ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที ่       Ninova THermal  Hotel 4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี            

วันหกของการเดินทาง     เมอืงคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมือง

ที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น

อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้

ส าหรับท าสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย  ก่อนไปท า

การหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอย

ขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่ง
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ของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้

สีมากมายตระการตาซ่ึงหาชมได้ยาก และยังเป็นสุสานส าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟ

ลาด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ  3.20 ช่ัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม  

Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยิ่งใหญ่ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ้าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี 

พักค้างคืน ที ่    Mustafa Hotel  4*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี            

วันเจ็ดของการเดินทาง     นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม-่เข้าชมบ้าน 

                                      ของมนุษย์ถ ้า-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึ นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม 

 (ทัวร์นั่งบอลลนนี ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ นบอลลูนประมาณท่านละ 230USD       ในกรณีที่

ช้าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ช้าระด้วยบัตรเครดิต) 

เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 

 (ส้าหรับท่านที่ไม่ได้ซื อ ทัวร์ขึ นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าช้ัน เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมี

ช้ันล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า 

ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมืองแบบบุฟเฟต์ 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ า เป็น

จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนา
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คริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์

แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย น าท่านชม เมือง

คัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนา่อัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชน

เผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็น

พื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวา

ที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้น

กระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จน

เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม 

และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า 

ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พื นที่มหัศจรรย์แห่งนี เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ ้าพื นเมือง Local Cave House 

ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มา

เยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อน

ใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม 

โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย น า

ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

20.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

21.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 

วันท่ีแปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*** End of Service ***  
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ก ำหนดกำรเดินทำง   พฤศจิกำยน 2561 

รำคำ 33,900.- บำท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บำท 

06-13 พ.ย.  /13-20 พ.ย. /20-27 พ.ย. /27 พ.ย.-04 ธ.ค. 

 

เนื่องจำกรำคำนี้เปน็รำคำโปรโมชั่น จงึไม่มีรำคำส ำหรับเด็ก 

เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชั่น ต้องเดินทำงไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 

รำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชั่น ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได ้

 

ข้อแนะน ำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง 
ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น  กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้

นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับช้ันท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอำยุเกิน 85 ปี) 

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ำกับ 30 USD) 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ำกับ  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขกำรจองทัวร ์โปรแกรม ตุรก ีอีซี ่8 วัน 

กำรช ำระเงิน งวดท่ี1: ส ำรองที่นั่งมัดจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 3 วันหลังจากท้าการจอง 

งวดท่ี2: ช ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

*** เมื่อท่ำนช ำระมัดจ ำแล้ว ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจ ำได้ทุกกรณ ี*** 

 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง 15-19 ทา่น จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
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ตั๋วเครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้น
ยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

▪ เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 

โรงแรมและห้อง 

▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เค รื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมระดับ 4-5 ดำว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่เทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกล 

ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นกำรจัดอันดับของกำรท่องเท่ียวประเทศตุรกี 
▪ ในช่วงเทศกำล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดส ำคัญต่ำงๆ โรงแรมบำงเมืองอำจจะเต็ม ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ พัก

โรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ันน้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน
ถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

ICAO 

▪ หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

▪ ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารช้ัน
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

▪ รายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที่
รวดเร็ว ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน 

 

 

 


