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“ท ำไมตอ้งเลือกใชบ้ริกำรของเรำ” 

!!! ถกู และ ดี !!! 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  07-14 ส.ค.60 

                                    

วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสุวรรณภมิู-กรุงโดหา-อิสตันบูล 

03.00 น. พบกนัที ่เคาน์เตอร์เชค็อิน  P  ประต ู6 สายการบิน  Qatar Airways เจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ คอยให้การ

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางด้านสมัภาระและเอกสารการเดินทางกอ่นขึ้นเคร่ือง 

05.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบนิ Qatar Airways              เทีย่วบนิที ่QR 827  

08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปล่ียนเทีย่วบนิ) 

13.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบลู โดยสายการบนิ Qatar Airways               เทีย่วบนิที ่QR 245  

18.20 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุอิสตันบลู หลงัขากผา่นข ั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นสู่ทีพ่กั 

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Ramada Encore Hotel 4*     หรือเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวงัโดลมาบาเช่-ชอ้ปป้ิง       

    ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน า้เงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน า้ใตดิ้นเยเรบาตัน 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่น ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นชอ่งแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ชอ่งแคบน้ีท  าหน้าที่เป็นเสน้แบง่ระหวา่งยุโรป และเอเชยี เชือ่ม

ระหวา่ง ทะเลด า  The Black Sea เ ขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า  Sea of Marmara มีความยาว 32 

กโิลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ท ัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุด

ยุทธศาสตร์ที่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกอีีกด้วย เพราะมีป้อมปืนต ั้งเรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบ 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นให้เห็น

ถึงความเจริญอย่างสูงสุดท ั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสรา้งท ัง้ส้ิน 

12 ปี เ ป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ได้รบัการตกแตง่อย่างสวยงาม และไม่ค  านึงถึง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  AMAZING TURKEY 7-14AUG17 8D -TK-W57 

ความส้ินเปลืองใด ๆ ท ั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายล้อมพระราชวงัซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ 

ที ่ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคม

ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั  น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ตลาด 

สไปซ์ มาร์เกต  Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองชือ่ของตรุกี อย่าง แอปปลิ

คอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชโิอ ซึ่งมีให้เลือกซือ้มากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ชม ฮิปโปโดรม  Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเ สาโอเบลิสคซ์ึ่งเหลือแคส่่วนปลายที่

ยาว 20 เมตร แตก่ระนั้ นกย็ ังสวยงามน่าดูมาก เพราะท ัง้เสามีงานแกะสลักอนัมีความหมายและมีคา่ยิ่ง 

จากนั้นน าท่านขา้มถนนเล็ก ๆ เพื่อเ ขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเ งิน  Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสี     

น ้ าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสีน ้ าเ งินในการตกแตง่ภายใน ซึ่งท  าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เชน่  ดอก

กหุลาบ คาร์เนช ัน่ ทวิลิป เ อกลักษณ์เ ด่นอีกอย่างแตอ่ยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่

จะตอ้งท  าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าทีน่ครเมกกะ จากนั้ นเดินลอดประตสูู่ลานกวา้งมุ่ง

หน้าสู่โบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ี

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค  ้าที่สลกัอย่างวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ จากนั้ น

น าทา่นเดินขา้มถนนอีกครั้งสู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici  สรา้งขึ้นในสมัย

จักรพรรดิจัสตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นทีเ่กบ็น ้ าส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รุงอิส

ตนับลูถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง มีความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เ มตร มี เสาค  ้าหลงัคา 336 ตน้  จากนั้นน า

ทา่นเดินตามตรอกซอกซอยทีเ่ป็นมีบา้นสรา้งอยู่ตลอดเสน้ทางในสไตล์ทีน่่ารัก และบา้นบางหลงักม็ีการ

ตกแตง่ภายนอกแบบออตโตมัน น าทา่นเขา้ชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสรา้ง

ในสมยัสุลต่านเมห์เมตที ่2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัทีท่รงตกีรุงคอนสแตนตโินเปิล หรือ อิสตนับูล

ในปัจจุบนัได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงคท์ี่จะให้เมืองน้ี เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมนั จึง

โปรดให้มีการสรา้งพระราชวงัน้ีขึ้นเป็นทีป่ระทบัอย่างถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่

กนิเน้ือทีเ่กือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบด้วยก  าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงั

ทอปกาปึกลาย เป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาตทิี่ใชเ้ กบ็มหาสมบตัิอนัล ้ าคา่ อาทิเชน่  เพชร 96 กะรัต 

กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของ

สุลต่านในแต่ละยุคสมัย 
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ค ่ า รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Ramada Encore Hotel 4*     หรือเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง      อิสตันบูล-เมืองบูซาร์-เมืองอิซเมียร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเ ดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์  Bursa เป็นเมืองที่ต ั้งอยู่ทางทศิตะวนัออกของตรุกีซึ่งห่างจากอิส

ตนับลูประมาณ 235 มีพื้นทีป่ระมาณ 11,000 ตารางกโิลเมตร มีประชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน 

มีความส าคญัและใหญเ่ป็นอนัดบัที ่4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีชือ่เสียงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออก

ไปยงัตลาดตา่งๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์เพื่อน าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง

ของอาณาจักรออตโตมาน ต ัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากนั้ นไดย้ ้ายเมืองหลวงไปต ั้งทีเ่ อดิร์เน ทีอ่ยู่

ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเ ปิล  น าท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า 

Grand Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบือ้งประดบัที่มี

สีสนัลวดรายทีล่ะเอียด และซบัซอ้นอย่างพิสดาร ท ัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสัญลกัษณ์ของศาสนา

อิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตวัเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่เ คยปกครอง

อาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองน้ี เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยงัถูกตกแตง่ให้เ ป็นสวนทีส่วยงามร่ม

ร่ืนไปดว้ยตน้ไมท้ี่เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสี

เขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานทีศ่ักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ที่มีความ

สวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสรา้งขึ้นในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก 

ชือ่ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเ ด่นดว้ยการ

ใชก้ระเบือ้งหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแตง่ ผนังและเพดานดา้นในก็ถูกตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสี

ฟ้าเขียวเช่นเ ดียวกนั นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีที่บรรจุศพของสุลตา่น เมห์เมดที ่1 และ

ครอบครวั สถานทีแ่ห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตุรก ี

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

น าทา่นสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา  Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาที่ต ัง้อยู่ทาง

ภาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศตรุก ีซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภณัฑ์

จากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากตรุกเีป็น

ประเทศทีม่ีผูน้ับถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซึ่งนอกจากผา้คลุมแลว้กย็งัมี เส้ือผา้หลากหลาย

แบบ และด้วยสีสันของผา้ไหมที่สดใสน่ีเองทีท่  าให้ตลาดแห่งน้ีกลาย เป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้ง
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หน่ึงสมเ ด็จพระนางเ จ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออก

เดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.20 ช ัว่โมง) 

ค ่ า รับประทานอาหารค ่ าแบบบฟุเฟต์ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่   Armis Hotel 4* หรือเทยีบเทา่     

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง       เมืองอิซเมียร์-บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปป้ิง 

                                      โรงงานท าเคร่ืองหนงั-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปยุฝ้าย)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชือ่กนัวา่เ ป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารี

มาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ี  ถูกคน้พบอย่างปาฏหิาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ 

แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ ขียน

บรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสืออย่างละเ อียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเ ธอเสียชวีิตลงมีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้ับการบรูณะเป็นบา้นอิฐช ั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี 

บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน ้ าสามก๊อกที่เชือ่วา่เป็นก๊อกน ้ าทีม่ีความศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเ ช่ือใน

เร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากกอ๊กน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชือ่วา่

หากต้องการใหส้ิ่ งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไปผูกไวแ้ล้ว

อธิษฐาน จากนั้ นน าทา่นชม เมืองโบราณเอฟฟิซสุ  City of Ephesus อาคารทีเ่ป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ  Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ 

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งขึ้ นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคอือยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัทีส่ิ่งกอ่สรา้งทีม่ีขนาดใหญ่

ทีสุ่ดในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นทีน่ั่ง 

สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซึ่งคดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สรา้งสมยักรีกโบราณ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสูง  ซึ่งตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลิตหนังทีม่ีคุณภาพ

ทีสุ่ด อีกท ัง้ยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เชน่  Versace , Prada , Michael Kors   

อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินคา้ได้ตามอัธยาศัย  จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่ เ มืองปามุคคาเล่ 

Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ค  าว่า “ปามุค

คาเล่” ในภาษาตรุก ีหมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง 
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ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปนูสีขาวทีเ่กดิขึ้นจากธารน ้ าใตดิ้นทีม่ีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ่ง

เป็นทีม่ีแร่หินปนู (แคลเซีย่มออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีสู่งมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” 

ทีต่ ัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผวิดิน และท  าปฏกิริิยาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นช ัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกดิเ ป็นประติมากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตา

และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมือน จนท  าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  น าทา่น

ชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เ มืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่รอ้น น าทา่นชมหน้าผาทีข่ าวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหิมะ เมฆ

หรือปยุฝ้าย น ้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละช ั้นจะแข็งเป็นหินปนู ห้อยยอ้ยเ ป็นรูปร่างตา่ง ๆ อย่างมหัศจรรย์ 

น ้ าแร่น้ีมี อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเชือ่วา่มี

คณุสมบตัใินการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเ ดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น ้ าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ าแบบบฟุเฟต์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่   Tripolis Hotel 4*   หรือเทยีบเทา่    

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง       เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชวร์ะบ า 

                                        พ้ืนเมือง Belly Dance Show 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลานั่งรถประมาณ 5 ช ัว่โมง) 

เป็นเมืองที่ นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเ ดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตร์ิก      

ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตร์ิกในตรุก ี หรือทียุ่คนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museum หรือส านักลมวน ซึ่งก่อต ัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบ ีซึ่งเชือ่กนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม หรือเ รียกไดว้่า

เป็นผูช้กัชวนคนทีน่ับถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า เ ดิมเป็น

สถานทีท่ีน่ักบวชในศาสนาอิสลามท  าสมาธิ  Whirling Dervishes โดยการหมุนเป็นวงกลมขณะ

ฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับ

ผูต้ดิตาม สานุศิษย์  บดิาและบตุรของเมฟลาน่า น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia 
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(ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลานั่งรถประมาณ 3 ช ัว่โมง) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไ้ด้ประกาศใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลก เมืองทีม่ีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก  

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์ 

จากนั้นน าทา่นชม “โชวร์ะบ าหนา้ท้อง” Belly Dance Show  ของสาวน้อยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ที ่    Gold Yildirim Hotel 4*    หรือเทยีบเทา่        

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง       เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้นไคมัคลึ-พิพิธภณัฑ์เกอเรเม่ 

                                        เมืองใตดิ้นไคมัคล่ี-ทะเลสาบเกลือ-กรุงอังคาร่า 

05.00 น. ทา่นทีส่นใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่า

ขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เ จ้าหน้าทีบ่ริษทับอลลูน รอรบัทา่น เพื่อเปิด

ประสบการณ์ใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด พรอ้มกบัประกาศนียบตัรทีร่อมอบให้กบัทกุท่าน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia จากนั้ นน าท่านชม นครใต้ดิน

ไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   เกดิจากการขุดเจาะพื้นดินลึก

ลงไป 10 กวา่ช ัน้ เพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากข ้าศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมัคลีมีช ัน้ ล่างทีลึ่กทีสุ่ดลึกถึง 85 เมตร 

เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างท ั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉกุเฉนิ ฯลฯ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟต์ 

น าทา่นชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ า

เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเ ป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนที่ไม่เ ห็นด้วยกบั

ศาสนาคริสต ์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church  

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกบั

การเลือกซือ้สินคา้และของทีร่ะลึกได้ตามอธัยาศัย พิเศษ  !! เขา้ชมบา้นชนพ้ืนเมือง Local 

Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พรอ้มด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมือง

ตรุก ีเมื่อมีผูม้าเยี่ยมเ ยียนกจ็ะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพื่อแสดงถึงน ้ าใจและมิตรภาพ

ระหวา่งเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ทา่นไดถ่้ายภาพบา้นพื้นเมืองทีม่ี ผูค้นอาศยัอยู่จริงๆ น าทา่นเดินทาง

สู่ กรงุอังคาร่า   Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเ้วลาเ ดินทางประมาณ 3.45 ช ัว่โมง) ซึ่งเป็น

เมืองหลวงทีต่ ัง้อยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับลู 
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ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ทา่นไดถ่้ายภาพทะเลเกลือ

ทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศตรุก ีซึ่งเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาต ิ ทีม่ีไม่กีป่ระเทศในโลก 

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์ 

พกัคา้งคนื ที ่    Turist Hotel 4*    หรือเทยีบเทา่        

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     เมืองอังคาร่า-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม กรงุอังคาร่า Ankara เมืองแห่งศูนย์กลางการปกครอง เป็นทีต่ ัง้ของกระทรวง ทบวง

กรม มหาวิทยาลัย และสถานทีร่าชการตา่ง ๆ น าทา่นชม อะนีเคเบอร์ Anikabir ซึ่งเป็นสถานที่ที่

ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อให้ เป็นเกยีรตแิกมุ่สตาฟา เคมาล อตาเตร์ิก Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นบดิา

ของ คนตรุกรุ่ีนใหม่สถานทีแ่ห่งน้ีมีพื้นทีว่า้งใหญป่ระมาณ 750,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย สวน

สัน ติภ าพ  The Peace Park และ  ส ถาน ที่ ฝั งศพ ข องอตาเติ ร์ก  Ataturk Mausoleum             

ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิกของตุรกีชือ่ อีมลัโอนัท Emil Onat สรา้งขึ้นในปีค.ศ. 1944 และ  

14:20 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ Qatar Airways             เทีย่วบนิที ่QR 314  

18:00 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา (แวะเพื่อเปล่ียนเทีย่วบนิ) 

20.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ Qatar Airways              เทีย่วบนิที ่QR 830  

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     กรุงเทพมหานคร 

07.20 น.  เดินทางถึงสนามบนิ สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***           End of Service          *** 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  AMAZING TURKEY 7-14AUG17 8D -TK-W57 

!!! รำคำพิเศษ  29,900.- บำท !!! 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  07-14 ส.ค.60 

 

 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงิน ดงัน้ี 

เดินทำงเดือน พ.ค.-ต.ค.2560 เพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 7,000.- บำท 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ี  

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 8 มิ.ย. 2560) ** 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 

ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว Qatar Airways          (น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่ำน) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกิน 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู)่, คา่อาหารทกุมื้อทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบ ุ

เจ้าหน้าทีไ่กด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมถึง 

คา่ใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิคา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกด์ทอ้งถ่ิน (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ำกบั 35 USD) 

คา่ทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก  ากบัภาษี) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  AMAZING TURKEY 7-14AUG17 8D -TK-W57 

 

เง่ือนไขกำรจองทัวร ์โปรแกรม โปรโมชัน่ ตรุกี 8 วนั  

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่น ัง่มดัจ าท่านละ  10,000 .- บาท   ภายใน 3 วนัหลังจากท าการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทัวร ์โปรแกรม โปรโมชัน่ ตรุกี 8 วนั 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไม่เกบ็คา่ใชจ่้าย 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50-59 วนั หักคา่มดัจ า 10,000+คา่วซีา่ (ถา้มี)  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-49 วนั หักคา่ใชจ่้าย 100% ของคา่ทวัร์  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเ ลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต ่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 
ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพ่ิมเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กิดเหตุจ าเ ป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการ
บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภ ัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท ั้งน้ีจะค  านึงและ
รกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ได้มากที่สุดเ น่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเ ป็นการช  าร ะแบบเหมาจ่ายกบับริษัท
ตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงินคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่
ทางทวัร์จัดให้ ยกเวน้ทา่นไดท้  าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ กอ่นเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่ กดิขึ้ น หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเข ้าเมือง และจะไม่คืนเงินคา่ทวัร์ทีท่า่น
ช  าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท  าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หาก
ทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 ต ัว๋เคร่ืองบนิน้ีเป็นราคาโปรโมช ัน่ ออกตั๋วแล้วไม่สามารถท า refund ได้ ทุกกรณี 
 เมื่อทา่นจองทวัร์และช  าระมดัจ าแลว้หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเ งื่อนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแลว้ขา้งตน้ บริษทัฯ ไม่

สามารถคนืเงินทา่นไดใ้นทกุรณี 
 


