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ก ำหนดกำรเดนิทำง   กมุภำพนัธ ์2563   
รำคำ 36,900.- บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บำท 
กมุภำพนัธ ์ 22-29 ก.พ. 63 / 29 ก.พ.-07 ม.ีค. 63  
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

19.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U  ประต ู10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที่

บรษัิทฯ   คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ TK 69  

(บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.30 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ฮปิโปโดรม-สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ-เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บน ำ้ใตด้นิ 

                                       เยเรบำตนั-พระรำชวงัทอปกำปึ-ชอ้ปป้ิงแกรนดบ์ำรซ์ำร ์

06.25 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋า

เรยีบรอ้ยแลว้  ใหท้่านไดม้เีวลา ท าภารกจิส่วนตัว หรอืบางท่านที่ตอ้งการแลกเงนิ ก็

สามารถแลกไดท้ีเ่คานเ์ตอรร์ับแลกเงนิ เมือ่เสร็จภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นขึน้

รถโคช้ มุง่หนา้สูภ่ัตตาคาร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลสิค์ซึง่

เหลอืแค่ส่วนปลายทีย่าว 20 เมตร แต่กระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้เสามงีาน

แกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque 

ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท า

เป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยู่

ภายนอกคือ หอประกาศเชญิชวนเมื่อถงึเวลาที่จะตอ้งท าพิธลีะหมาด Minaret 6 หอ 

เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย  Mosque of Hagia Sophia 

ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถท์างศาสนา

ครสิต ์ภายในมีเสางามค ้าที่สลักอย่างวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู ่

อโุมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจิัสตนิเนียน ใน

ปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามที ่กรุงอสิตันบูล 

ถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ใหป้ระชาชนไดม้นี ้าใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 

เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปิ หอ้งทีโ่ดง่ดัง

และเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมาย โดยมี

กรชิแห่งทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่

ส าคัญ สง่ทา้ยชว่งบ่าย ดว้ยการน าท่านสูย่่านการคา้ชือ่ดัง “แกรนดบ์ำรซ์ำร”์ Grand 

Bazaar ซึง่เป็นตลาดเก่าแก่ทีส่รา้งในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที่

ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ เลือกซื้อ

สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุกอียา่งจใุจ เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พันคอ ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่       

พกัคำ้งคนื ที ่    Gonen Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 
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วนัสำมของกำรเดนิทำง     ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระรำชวงัโดลมำบำเช-่ชอ้ปป้ิง 

                                      สไปซ ์มำรเ์ก็ต-เมอืงชำนคัคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็น
ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหนา้ที่เป็นเสน้แบ่ง
ระหว่างยุโรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำ
ร่ำ Sea of Marmara มีความยาว 32 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มทิวทัศน์ทั ้งสองขา้งที่
สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการ
ป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหล่านี้ น าท่าน
เขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช ่Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลา
ก่อสรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดร้ับการตกแต่ง
อยา่งสวยงาม และไม่ค านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม ้
ดอกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้
เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน สง่ทา้ยครึง่วันชว่งเชา้ดว้ยการน าทา่นสู ่ยำ่นช้

อปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้
อบแหง้อันเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้เลียบชายฝ่ังสู่ เมอืงอเีซียบทั Eceabat (ระยะทาง 307 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเล็ก ๆ ทีอ่ยูบ่รเิวณท่าเรอืที่
จะขา้มฟากสู ่เมอืงชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม
ของขนุเขาสลับกับรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐ ีปศสุัตว ์แปลง
การเกษตร เมอืงถงึทา่เรอื ณ เมอืงอเีซยีบัทแลว้  น าทา่นขา้มฟากสู ่เมอืงชำนคัคำเล ่
Canakkale (ใชเ้วลาน่ังเรอื ประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

พกัคำ้งคนื ที ่    Kolin Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัสีข่องกำรเดนิทำง     มำ้ไมเ้มอืงทรอย-วหิำรอะโครโปลสิ-เมอืงคซูำดำซ ึ

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่กรุงทรอย Troy ชม มำ้ไมแ้หง่กรุงทรอย Wooden Horse of Troy 

อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนัน้ สรา้งขึน้ เพื่อดงึดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพยอ์เีลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกี

ดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเปอรก์ำมมั Pergamum เป็นสถาน

ทีต่ัง้ของโบราณสถานทีส่ าคัญ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชมความสวยงามของ วหิำรอะโครโปลิส  Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึง

ประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายม ีโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกซึง่จุผูช้มไดถ้งึ10,000 คน 

ใหท้่านไดถ้่ายภาพกับโบราณสถานที่มคีวามสวยงาม และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของ

ชาวเตริก์ในสมัยโบราณ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย น าท่าน

ออกเดนิทางสู่ เมอืงคูซำดำซ ึKusadasi (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุก ี

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

พกัคำ้งคนื ที ่    Le Bleu Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี
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วนัหำ้ของกำรเดนิทำง     บำ้นพระแมม่ำร-ีเมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-เมอืงปำมคุคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสูเ่ยีย่มชม บำ้นพระแมม่ำร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ย

ทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี้ ถกูคน้พบอยา่ปาฏหิารยิ ์โดยแมช่ี

ตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich 

เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็น

ดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสยีชวีติลง มีคนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี้ จนพบในปี 

ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปป้ัน

ของพระแมม่าร ีซึง่พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้น

นอกของบา้น มีก๊อกน ้าสามก๊อก ที่ มีควำมเชือ่ว่ำเป็นก๊อกน ำ้ทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิ ์

แทนควำมเชื่อในเรือ่ง สุขภำพ ควำมร ่ำรวย และควำมรกั ถัดจากก๊อกน ้าเป็น 

ก ำแพงอธษิฐำน ซึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีน

ลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน ไดเ้วลาพอสมควรน าเดินท่านสู่ เมือง

โบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร

โรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส 

Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ วหิำรแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน 

Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้

คอือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกันทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนคร

เอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง 

สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สรา้งสมัย

กรกีโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากขึน้ น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติ

เสือ้หนงัคณุภำพสงู ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้

หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael kors  อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให ้

ความสนใจเป็นจ านวนมาก    น าท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปำมุค

คำเล่ Pamukkale ค าว่า “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย” 

Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถึง ปรำสำท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวที่

เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิที่มอีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มแีร่หนิปูน 

(แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีสู่งมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คำลดำก”ึ 

ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็ง

เกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรม

ธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท า

ให ้ปำมุคคำเล่ ไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำง

ธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุค

คำล)่ เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแร่รอ้น น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน ้า 

เป็นรูปรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอื

ปุยฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบ

หรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดัน

โลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถ

รักษาโรคได ้
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่     Pam Thermal  Hotel 5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี           

วนัหกของกำรเดนิทำง     เมอืงคอนยำ่-พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ่-เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 

ชั่วโมง) เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก 

อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เมฟลำนำ Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชใน

ศาสนาอสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลม

ขณะฟังเสยีงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกาย

กอ่นทีจ่ะไปหมุนได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมุนไปชว่งเวลาหนึง่ ก่อตัง้ โดย

เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม ส่วนหนึ่งของ พพิธิภัณฑเ์มฟลา

เป็นสุสานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดนิ รูม ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็น

หอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมสุลมิ โดยใช ้

สมีากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

และบุตรของเมฟลาดว้ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia 

(ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) ระหว่างทางใหท้่าน

ไดแ้วะพักเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานทีพ่ักแรมของพ่อคา้ชาว 

เตริก์ สมัยออตโตมัน ทีย่ ิง่ใหญ ่

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

จากนัน้น าทา่นชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคำ้งคนื ที ่    Goreme Kaya Hotel  5*    โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้ 

  !! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน 

!! 

วนัเจ็ดของกำรเดนิทำง     นครใตด้นิไคมคัล-ึพพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ เกอเรเม-่เขำ้ชมบำ้น 

                                      ของมนุษยถ์ ำ้-ชอ้ปป้ิง-อสิตนับลู-กรงุเทพมหำนคร 

05.00 น. ส าหรับทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้

ของโรงแรม 

 (ทวัร ์น ั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทวัร ์ค่ำข ึ้นบอลลูนประมำณท่ำนละ 

250USD       ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัร

เครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส ำหรบัท่ำนที่ไม่ได้ซื้อ ทวัร ์ข ึ้นบอลลูน อ ิสระพกัผ่อนที่โรงแรมได้ตำม

อธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนคร

ใตด้นิไคมัคลมีชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอยา่ง

ทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนี

ฉุกเฉนิ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืงแบบบฟุเฟต ์
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น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ที่ตอ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. 

Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ให ้

ท่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอัธยาศัย น าท่านชม เมอืงคปัปำโดเกยี 

Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คปัปำโดเกยี Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่

ภาษาฮติไทต ์(ชนเผา่รุน่แรก ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ ดนิแดนมำ้พนัธุด์ ี

ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรก ีเป็นพื้นที่เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยส และ 

ภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวน

มหาศาลกระจายท่ัวบรเิวณจนทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน 

แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิ

เป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง 

กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีก

ขานกันว่า ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกำศให้พื้นที่

มหศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ี

พเิศษ!! เขำ้ชมบำ้นพกัของมนุษยถ์ ำ้พืน้เมอืง Local Cave House ของชาวพืน้เมอืง 

Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ีเมือ่มผีูม้าเยีย่ม

เยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพือ่แสดงถงึน ้าใจและมติรภาพระหว่าง

เพือ่นใหม่ จากนัน้อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผีูค้นอาศัยอยู่จรงิๆ จากนัน้

ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนทอพรม และ โรงงำนเซรำมคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้

และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 

2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.30 ช ัว่โมง)  

22.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตนับลู (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     กรงุเทพมหำนคร 

01.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 

68 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.25 ช ัว่โมง) 

15.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service ***  
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ก ำหนดกำรเดนิทำง   กมุภำพนัธ ์2563   
รำคำ 36,900.- บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บำท 
กมุภำพนัธ ์ 22-29 ก.พ. 63 / 29 ก.พ.-07 ม.ีค. 63  
 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 

รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้
 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ 

ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวัน

เดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักท่องเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไม่

เกนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดื่มบรกิารบนรถ วันละ 1 

ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าซักรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ได ้

ระบ ุ

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 6 วนั รวม

เทำ่กบั 30 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 8  วนั รวมเทำ่กบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ตรุก ีทรอย 8 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ ัง่มดัจ ำทำ่นละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำก

ท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 45 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

 

*** เมือ่ทำ่นช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 

 

หมำยเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน โดย
จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
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ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำง
ได ้

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 20-24 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 3,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำง
ได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการ
ล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหต ุ 
ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่
สามารถที่จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารที่ทางทัวรจ์ัดให ้
ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิ
ค่าทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิท
ฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า
การ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน
เพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับ
การยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น 
/ 3 เตยีงTriple Room ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่
มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัด
หอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ โรงแรมระดบั 4-5 ดำว ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมกำรเดนิทำงน ัน้ บำงโรงแรมอำจจะไมเ่ทยีบเทำ่
กบัมำตรฐำนสำกล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบุน ัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรทอ่งเทีย่วประเทศ
ตรุก ี

▪ ในช่วงเทศกำล หรอื ช่วงทีต่รงกบัวนัหยุดส ำคญัต่ำงๆ โรงแรมบำงเมอืงอำจจะเต็ม ทำง
บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธ ิพกัโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 

 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุก
ขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดย
เด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 
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100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตาม
มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ICAO 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถ
น าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคือ 20 กโิลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีก
เก็บค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธิข์องสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋า
เดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม
และมคีวามกวา้ง 
( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

▪ รายการทัวรท์ี่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระคา่ใชจ้่าย
ในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกนัีน้ สว่นใหญ่จะมไีม่เพยีงพอ ในกรณีทีท่่านตอ้งการ
จะไดก้ระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอแนะน าวา่ทา่นสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้
ไม่รบีรอ้นทางมัคคุเทศกช์าวไทย และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพัก
ของทา่น 

 

 


