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ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน มิถนุำยน-กันยำยน 2560 

รำคำ 29,900.- บำท 08-15ก.ย./15-22ก.ย./20-27 ก.ย./22-29

ก.ย. 

/26ก.ย.-03ต.ค./27ก.ย.-04ต.ค./28ก.ย.-05ต.ค. 

29ก.ย.-06ต.ค. 

01-08ต.ค./02-09ต.ค./03-10ต.ค./04-11ต.ค. 

05-12ต.ค./06-13ต.ค./09-16ต.ค./09-16ต.ค. 

11-18ต.ค./05-12พ.ย./12-19พ.ย./19-26พ.ย. 

26พ.ย.-03ธ.ค./03-10ธ.ค. 
 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภมิู-อิสตันบูล 

18.00 น. พบกนัที ่เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประต ู10 สายการบนิ  เตอร์กิช แอร์ไลน ์TK  เ จ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ คอย

ให้การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางกอ่นขึ้นเคร่ือง 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบลู โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 65   (บนิตรง) 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน า้เงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน ้า 

                                        ใตดิ้นเยเรบาตัน-พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

04.00 น. เดินทางถึง กรงุอิสตันบลู ส าหรบัคณะทีอ่อกเดินทางจากสนามบนิ สุวรรณภูมิ ดว้ยเทีย่วบนิที ่TK 65    

หลงัจากผ่านข ั้นตอนการตรวจคนเข ้าเมือง และรบักระเ ป๋าเรียบรอ้ยแล้ว    ให้ทา่นไดม้ี เวลา ท  าภารกิจ

ส่วนตวั หรือบางท่านที่ตอ้งการแลกเ งิน กส็ามารถแลกได้ที่เคาน์ เ ตอร์รบัแลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจ

ส่วนตวัเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นขึ้นรถโคช้ มุ่งหน้าสู่ภตัตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม  Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเ สาโอเบลิสคซ์ึ่งเหลือแคส่่วน

ปลายทีย่าว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะท ัง้ เสามีงานแกะสลกัอันมีความหมายและมี

คา่ยิ่ง จากนั้นน าทา่นชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช ้

กระเบื้องสีน ้ าเงินในการตกแตง่ภายใน ซึ่งท  าเป็นลายดอกไม้ตา่ง ๆ เชน่ ดอกกุหลาบ คาร์เนช ัน่  ทวิลิป 
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เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาทีจ่ะตอ้งท  าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เทา่กบัสุเหร่าทีน่ครเมกกะ จากนั้นน าท่านเ ดินต่อไปชมสถานทีซ่ ึ่งเป็น  1 ใน 7 สิ่ ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที่

ประชมุสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ี เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค  ้าที่

สลกัอย่างวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ น าท่านสู่ อุโมงค์เก็บน ้า เยเรบาตัน Yerebatan 

Sarnici  สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เ กบ็น ้ าส าหรบัใชใ้น

พระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที ่กรุงอิสตนับลู ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าทา่นเข ้าชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสรา้งในสมยัสุลตา่นเมห์เมตที ่2 หรือ 
เมห์เมตผูพ้ิชติ ภายหลังทีท่รงตกีรุงคอนสแตนตโินเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราช
ประสงคท์ีจ่ะให้เ มืองน้ี เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสรา้งพระราชวงัน้ีขึ้ น
เป็นที่ประทบัอย่างถาวร พระราชวงัแห่งน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญก่ินเน้ือทีเ่กอืบ 700,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบดว้ยก  าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งชาติทีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอิันล ้าคา่ อาทเิช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย น าทา่น
เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นให้เห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดท ัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเ้ วลากอ่สรา้งท ั้งส้ิน 12 ปี 
เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค  านึงถึงความ
ส้ินเปลืองใด ๆ ท ั้งส้ิน ภายนอกประกอบด้วยสวนไมด้อกรายล้อมพระราชวงัซึ่งอยู่ เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่
ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ด้วยโคม
ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั  

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคนื ที ่    Ramada Encore Hotel 4*   หรือเทยีบเทา่  

วนัสามของการเดินทาง    เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ชอ้ปป้ิงตลาดผา้ไหม-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 
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Grand Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระ เบือ้งประดบัที่มี

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 ถูกสร้างขึ้ นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชือ่ Haci 

Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามี ความโดดเด่น ดว้ยการใช ้

กระเบือ้งหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแตง่ ผนังและเพดานดา้นในกถู็กตกแตง่ดว้ยกระเบื้องโมเสคสีฟ้า

เขียวเชน่เดียวกนั นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ีย ังมีทีบ่รรจุศพของสุลตา่น เมห์เมดที ่1 และครอบครัว 

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

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  ถูกคน้พบอย่างปาฏหิาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั 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
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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 เ ชน่  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 

ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปนูสีขาวทีเ่กดิขึ้นจากธารน ้ าใตดิ้นทีม่ีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ่ง

เป็นทีม่ีแร่หินปนู (แคลเซีย่มออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีสู่ง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ ัง้

อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผวิดิน และท  าปฏกิริิยาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็น

แอ่ง เป็นช ัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกดิเ ป็นประติมากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาและ

โดดเ ด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท  าให้  ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988   
น าทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่รอ้น น าทา่นชมหน้าผาทีข่าวกวา้ง

ใหญด่า้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหิมะ 

เมฆ หรือปุย ฝ้าย  น ้ าแร่ที่ไหลลงมาแตล่ะช ั้นจะแข็งเ ป็นหินปูน ห้อยยอ้ย เป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหัศจรรย์  น ้ าแร่น้ีมี อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 

เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบตัิในการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขข ้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเ ดิน

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น ้ าพุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ าแบบบฟุเฟต์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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พกัคา้งคนื ที ่   Tripolis Hotel 4*   หรือเทยีบเทา่    

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้น-โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลานั่งรถประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็น

เมืองที ่นิยมใชเ้ ป็นจุดพ ักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตร์ิก ซึ่งเป็น

อาณาจักรแห่งแรกของชาวเตร์ิกในตรุก ี หรือทียุ่คนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลานั่งรถประมาณ 

3 ช ัว่โมง) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไ้ด้ประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองทีม่ีลกัษณะภูมิประเทศ

สวยงามมาก จากนั้ นน าทา่นชม นครใต้ดินไคมัคลี  Underground City เ กดิจากการขุดเ จาะ

พื้นดินลึกลงไป เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทกุอย่างท ัง้ห้องโถง 

ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครวั ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉกุเฉิน ฯลฯ จากนั้ นให้ทา่นได้

มีเวลาชอ้ปป้ิง พิพิธภณัฑ์พรมเปอร์เซีย ตน้ต  ารบัพรมเปอร์เซยีของโลก 

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์ 

จากนั้นน าทา่นชม “โชวร์ะบ าหนา้ท้อง” Belly Dance Show  ของสาวน้อยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ที ่    Uchisar Kaya Cave Hotel 5*    หรือเทยีบเทา่        

!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง       พิพิธภณัฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า 

05.00 น. ทา่นทีส่นใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณล๊อบบี้  (ทัวร์นั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์     

ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าทีบ่ริษทับอลลูน รอรบัทา่น เพื่อเปิด

ประสบการณ์ใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด พรอ้มกบัประกาศนียบตัรทีร่อมอบให้กบัทกุท่าน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ า

เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเ ป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนที่ไม่เ ห็นด้วยกบั

ศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา  St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์WOW TURKEY 8D DEC17-TK-W57 

น าทา่นชมความสวยงามของ  เ มืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia ดินแดนทีม่ีภูมิประเทศอันน่า

อศัจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ ทีง่ดงาม คัปปาโดเกีย 

Cappadocia  เ ป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผา่รุ่นแรกๆทีอ่าศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า 

“ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ต ัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพื้นทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเ ขาไฟเออซเิยส

และภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีที่แล้ว เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายท ัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินช ัน้ใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะ

กร่อนกนิแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปีจนเกดิเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง 

ทีเ่ต็มไปด้วยหินรูปแทง่ กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพ

นิยายจนผูค้นในพื้นทีเ่รียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้

พ้ืนท่ีมหศัจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี     
แวะชม โรงงานเพชร  และโรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเ ลือกซือ้สินคา้และของที่ระลึกได้ตาม

อธัยาศยั น าทา่นเดินทางสู่ กรงุอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.45 ช ัว่โมง) ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ  Lake Tuz ให้ทา่นได้

ถ่ายภาพทะเลเกลือทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศตรุก ีซึ่งเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่    Turist Hotel 4*    หรือเทยีบเทา่        

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง    กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

                                       ชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรงุอิสตันบลู Istanbul  (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20 ช ัว่โมง)  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้ นน าทา่น ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นชอ่ง
แคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท  าหน้าทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งยุโรป และ
เอเชีย เ ชือ่มระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เข ้ากบั ทะเลมาร์มาร่า  Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กโิลเมตร ให้ทา่นได้ชมทวิทศัน์ท ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรสัที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่  าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนต ัง้เ รียงรายอยู่ตามชอ่ง
แคบเหล่าน้ี ส่งทา้ยคร่ึงวนัชว่งเชา้ด้วยการน าทา่นสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice 

Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ใน ราคาย่อม เยา ไ ม่ว่าจ ะเป็น
เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอันเ ล่ืองชือ่ของตรุก ีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็น
ถัว่พิทาชโิอ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์WOW TURKEY 8D DEC17-TK-W57 

ค ่ า  รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าทา่นเดินทางถึงสนามบนิ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภมิู 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.25 น.  เดินทางถึงสนามบนิ สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
  

ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน กันยำยน 2560-ธนัวำคม  

รำคำ 29,900.- บำท  

08-15ก.ย./15-22ก.ย./20-27 ก.ย./22-29ก.ย. 

26ก.ย.-03ต.ค./27ก.ย.-04ต.ค./28ก.ย.-05ต.ค. 

29ก.ย.-06ต.ค. 

01-08ต.ค./02-09ต.ค./03-10ต.ค./04-11ต.ค. 

05-12ต.ค./06-13ต.ค./09-16ต.ค./09-16ต.ค. 

11-18ต.ค./05-12พ.ย./12-19พ.ย./19-26พ.ย. 

26พ.ย.-03ธ.ค./03-10ธ.ค. 

 

พกัหอ้งเดี่ยว เพิ่ม 5,000.- บำท 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

ช ัน้ธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ทีท่า่นละ  99,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมื่อทีน่ั่ง confirm เทา่นั้น) 
 

**รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ี  

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 27 ม.ย. 2560) ** 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบก่อนกำรเดินทำง 

ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตยีง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้ น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นักทอ่งเทีย่วเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
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กรณีเดินทางเป็นต ัว๋กรุ๊ป หากออกต ัว๋แลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น  ำ้หนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น  ำ้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 

ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น  ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มอีำยุเกนิ 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 6 วัน รวมเท่ำกบั 30 USD) 

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

คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจองทัวร ์โปรแกรม วำ้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 

กำรช ำระเงิน งวดที่1: ส ำรองที่น ัง่มดัจ ำท่ำนละ  10,000 .- บำท   ภายใน 3 วนัหลังจากท าการจอง 

งวดที่2: ช ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทัวร ์โปรแกรม วำ้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็คา่ใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หักเงิน 20,000+คา่วซีา่ (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 01-29 วนั หักคา่ใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมายเหตุ 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเ ลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต ่ ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 16-24 ท่ำน ต้องเพ่ิมเงินท่ำนละ 2,000 บำท  

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 15-19 ท่ำน ต้องเพ่ิมเงินท่ำนละ 3,000 บำท  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กิดเหตุจ าเ ป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการ
บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภ ัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท ั้งน้ีจะค  านึงและ
รกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุ่ด 

 เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วน้ีเป็นการช  าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงิน
คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการทีท่างทวัร์จัดให้ ยกเวน้ทา่นไดท้  าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 
กอ่นเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น  หากทา่นถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คนืเงินค่าทวัร์ทีท่่านช  าระ
มาแลว้  หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท  าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

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

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเ ดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเ ดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช  าระ
คา่ใชจ่้ายส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเ ลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้ออกต ัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบนิเทา่นั้น(ในกรณีทีต่ ัว๋เคร่ืองบนิสามารถท  าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 
 

 ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก  าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ คร่ืองบินมีปัญหา เ ชน่ สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉนิได ้(น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีปั่ญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ทีน่ั่ง 
Long Leg นั้นขึ้นอยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบนิ ชว่งระยะเวลาทีก่  าลงัเชค็อินเทา่นั้น 

 ทา่นที่จะออกต ัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเกต็หาดใหญฯ่ลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค  ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากทา่นออกต ัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแล้วทวัร์นั้ น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัต ัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได ้

 เมื่อทา่นจองทวัร์และช  าระมดัจ าแลว้หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯแจ้งแลว้ขา้งตน้  
 

โรงแรมและหอ้ง 
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 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพ ักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน  / 3 เ ตยีง
Triple Room ขึ้นอยู่กบัข ้อก  าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพ ักของแตล่ะโรงแรมซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั
ซึ่งอาจจะท  าให้ทา่นไม่ไดห้้องพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มี อุณหภูมิต  ่า เ คร่ืองปรบัอากาศทีม่ีจะ
ให้บริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้น 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้น  3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมจะมีความแตกตา่งกนั จึงอาจท  าให้ห้องพ ักแบบห้องเด่ียว Single, 
ห้องคู ่Twin/Double ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตรุกนีั้น  อาจจะมีความแตกตา่งกบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมทีร่ะบชุื่อ
ของและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการทอ่งเทีย่วของประเทศ
ตรุกเีทา่นั้น ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเคร่ืองบนิเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าตดิตวัขึ้นบนเคร่ืองบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลช ัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกท  าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกนัในถุง
ใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบวุนั เดินทางเทีย่วบนิจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเ คร่ืองบนิคือ 20-30กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ช ัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้ นกบัแต่ละสายการบนิ ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธไดห้าก น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก  าหนด 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 


