
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสูต่รุก ีโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอร ์| อสิตันบลู | คซูาดาส ึ

ปามคุคาเล | คอนยา | คัปปาโดเกยี | ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส 
 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ  

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสาย

การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

21.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิ TK 65 

 

  THE ROCK OF CAPPADOCIA  

ตรุก ี9 วนั 6 คนื 

เดนิทาง พฤษภาคม – มถิุนายน 2563 



 

วนัที ่2 อสิตนับลู – องัการา่ – ทะเลสาบน า้เค็ม – คปัปาโดเกยี 

04.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรกุ ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจบุันของ

ตรุก ีเมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์ีผ่สมผสานกนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ย

ศลิปะโรมัน และมัสยดิในศลิปะไบเซนไทน ์จากนัน้น าท่านแวะถา่ยรปูทะเลสาบน า้เค็ม (Salt Lake) เป็น

ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของตรุกซี ึง่เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีม่ ีเปอรเ์ซ็นตข์องเกลอืสงู หาก

เดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืในหนา้รอ้น น ้าทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแตก่องเกลอืทีต่กผลกึ เป็น

แผน่หนาหลายสบิเซ็นตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุสายตา และทะเลสาบเกลอืแห่งน้ียังเคยเป็นสถานที่

ถ่ายท าหนัง Star War อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจาก

ลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วนัเวลาผ่าน

ไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา 

กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่

วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MUSTAFA หรอืเทยีบเทา่     

  

วนัที ่3 
OPTIONAL TOUR - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตด้นิ  – หุบเขาอซุซิาร ์– โรงงานทอพรม – 

โรงงานเซรามคิ - ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่ขึน้

บอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวร ์ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ตอ่ 1 ท่าน รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความ

จ านงคก์บัหัวหนา้ทัวรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเท่านัน้) **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนา

ครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมาก

เพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น า

ท่านเขา้ชมโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาท่าน

เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

กลางวนั 

บา่ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงั

มรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม

(Carpet Factory) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  น าท่านเดนิทางสูหุ่บ

เขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึง่หุบเขาดงักลา่วมรีู

พรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั และถา้มองดีๆ

จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการ

ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทาสูโ่รงงาน

เคร ือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพ

และชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MUSTAFA หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัที ่4 คปัปาโดเกยี – คอนยา - คาราวานซาไร – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – ปามุคคาเล   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบน้ีอกีดว้ย ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพ

สองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุก ีน าท่านแวะชมคาราวานสไรน ์

Caravanserai ทีพ่ักแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน จากนัน้น าท่าน

เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย

เมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซึง่เชือ่กนัวา่ ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวน

คนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่ี

อณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คา

ลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจบัตัวแข็งเกาะกนัเป็น

ริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กันไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาทีโ่ดด

เดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าใหป้ามุกคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TROPOLIS หรอืเทยีบเทา่     

 

วนัที ่5 ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ –  คูซาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นทีม่แีร่ธาตแุคลเซีย่มคารบ์อเนต 

มาตกตะกอนเกดิเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ยอ้ยเป็น

รูปร่างตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์เชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนั

โลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต น าทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ใน

อดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานที่

แห่งน้ีมแีผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศยัอยู่อกี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) น าทา่นเดนิเขา้ชมเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารกึวา่ “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเซยี” น าท่านชม

หอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งน้ีมทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มี

รูปแกะสลกัเทพ ี4 องคป์ระดบัอยู่ แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไล่

ระดบัขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจดัการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้

แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนัน้ี ชม

โบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีอ่อกเดนิทางเผยแพร่ศาสนา

ไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจุบันจากดา้นนอก น าทา่นเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี

(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงั

น้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine 

Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเยีย่มชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House 

ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ เสือ้หนังคณุภาพด ีพรอ้มแบบดไีซนท์ีท่ันสมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่ 

 

รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KUSADASI HOTEL หรอืเทยีบเทา่     

 

วนัที ่6 คูซาดาส ึ– โรงงานเคร ือ่งหนงั – ชานคัคาเล – วหิารอะโครโปลสิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเยีย่มชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนังคณุภาพด ีใหท้่านมี

เวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) 

ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป นับตัง้แตส่ลุตา่นอาห์

เม็ดที ่2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเลในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภูมริบกลัลโิปล ี

สมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพือ่บบีให ้

ตรุกถีอนตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 

30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มี

สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้น

หนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้ม

ป้อมปราการเหลา่น้ี โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ทีว่หิารบูชาเทพเจา้ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

พระราชวงัและพืน้ทีใ่ชง้านตา่งส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ใน

สว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TROIA TUSAN หรอืเทยีบเทา่  

    

วนัที ่7 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย – เฟอรร์ ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตนับลู - พระราชวงั

โดลมาบาเช - สไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรงุทรอยตัง้อยู่ใน

เมอืงชานคัคาเล ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการท่องเทีย่วแห่งหนึง่ จากนัน้น าท่านเดนิน ัง่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มชอ่ง

แคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นชอ่งแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ทีก่ัน้ระหวา่ง

คาบสมุทรกลัลโิพล ี(Gallipoli) ของตรุกสีว่นทีอ่ยู่ในทวปียุโรปกบัตรุกสีว่นทีอ่ยู่ในทวปีเอเชยี เชือ่มทะเลมาร์

มะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอเีจยีน (Aegean) สูเ่มอืงอสิตนับลู (Istanbul) เมือ่งส าคญัอนัดบั 1 

ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่ง

แคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 

ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตนับูลเป็น

เมอืงส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตนับูลมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวนั 

บา่ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-

1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการทีทุ่่มสรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึ

ประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบ



 

อาหรับอย่างสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาด

เครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึ

ผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่8 สุเหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดม – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – จตัุรสัทกัษมิ– สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูจ่ตัุรสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมอืงในยุคไบแซนไทน ์น า

ทา่นเขา้ชมสุเหรา่สนี า้เงนิ  (Blue Mosque)  สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่

หนึง่  ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคย

เป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้

น าทา่นเขา้ชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์า

เยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูก

เปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเยีย่มชมจตัุรสัทกัษณิ (Taksin Square) เป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงอสิตนับูล มรีา้นคา้มากมาย 

ตัง้แตข่องทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงอกีทัง้ยังมแีละไอศกรมีตลอดถนนสายน้ี  

16.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอิสิตันบูล เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK 64 

 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ    

 

09.50 น. 

 

คณะเดนิทางถงึสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

 ********************************************* 

 

THE ROCK OF CAPPDOCIA ตุรก ี9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 



 

03 – 11 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

05 – 13 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

02 – 10 ม.ิย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

05 – 13 ม.ิย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.      ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่

วซีา่ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจอง

ทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอื

เดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่



 

รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (30 ดอลลา่สหรัฐ) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ดอลลา่สหรัฐ) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 

– 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็น

อย่างนอ้ย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่

สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่

เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มี

ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ

จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รือ

มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยื่นวซี่า / 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่ส่วนตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออก

เดนิทางไม่ครบตามจ านวน  



 

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่า

ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า

เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง

ประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


