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บินตรงสู่ตรุกี โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอร ์| อิสตนับลู | คซูาดาสึ 
ปามคุคาเล | คอนยา | คปัปาโดเกีย | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั   

  
 

 

  

 

 

 

  

 

  THE ROCK OF CAPPADOCIA  
ตุรก ี9 วัน 6 คืน 

เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 36,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ  

วันที่ 2. อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบน า้เค็ม – คปัปาโดเกีย 
วันที่ 3. OPTIONAL TOUR - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตดิ้น  – หบุเขาอุซิซาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

วันที่ 4. คปัปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – ปามคุคาเล   

วันที่ 5. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คูซาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มารี  
วันที่ 6. คซูาดาส ึ– โรงงานเครื่องหนงั – ชานคัคาเล – วิหารอะโครโปลิส  

วันที่ 7. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย – เฟอรร์ี่ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ ์มารเ์ก็ต 

วันที่ 8. สเุหร่าสีน  า้เงิน – ฮิปโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบิน 

วันที่ 9. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสาย

การบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 65 

 

วันที ่2 อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบน า้เค็ม – คัปปาโดเกีย 
04.10 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่ วโมง) ผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบันของตุรกี เมือง
แห่งมนตเ์สน่หท์ี่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตัว เมืองที่ เต็มไปดว้ยศิลปะโรมัน และ
มสัยิดในศิลปะไบเซนไทน์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบน ้าเค็ม (Salt Lake) เป็นทะเลสาบน ้าเค็มที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของตรุกีซึ่งเป็นทะเลสาบน ้าเค็มที่มี เปอรเ์ซ็นตข์องเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบ
เกลือในหนา้รอ้น น า้ทะเลสาบจะเหือดแหง้เหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึก เป็นแผ่นหนาหลายสิบเซ็นติเมตร 
มองเห็นเป็นพืน้สีขาวสดุสายตา และทะเลสาบเกลือแห่งนีย้ังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าหนัง Star War อีกดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจาก

ลาวาภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนินเขา กรวย
หินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่ งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า 
“ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตั้งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า     

  

วันที ่3 
OPTIONAL TOUR - พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง – นครใต้ดิน  – หบุเขาอุซิซาร ์– 
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบ าหน้าทอ้ง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรบัท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดย้าก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่ วโมง (ค่าขึน้
บอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความ
จ านงคก์ับหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเท่านั้น) **  
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 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง  (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้ง
โบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต ์จากนั้นน าท่านเข้าชม
โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพรอ้มทั้งยังมีระบบ
ระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใตดิ้นพรอ้มสรรพ  จากนั้นน าท่านเข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet 

Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอัธยาศัย  น าท่านเดินทางสู่หุบเขาอุซิซาร ์
(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ 
รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรูว่้าอุซิซาร ์คือ 
บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไว้ท  าหน้าที่ เป็นป้อมปราการที่เกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทาสู่โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly 

Factory) เพ่ือใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้พืน้เมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งดังไปทั่ วโลก 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตรุกีอนัลือช่ือที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า    
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วันที ่4 
คัปปาโดเกีย – คอนยา - คาราวานซาไร – พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า – ปามุค
คาเล   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 -

1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางที่ส  าคญัของภมูิภาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองข้าง
ทางสบายๆที่ งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี  น าท่านแวะชมคาราวานสไรน ์
Caravanserai ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติรก์ในสมัยออตโตมัน  จากนั้นน าท่านเข้า
ชมพิพิธภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านักลมวน เร่ิมก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา 
เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว่้าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือ
ศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างกัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน ้าใตดิ้นที่มีอุณหภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมา
จากภเูขา “คาลดากึ” ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็ง
เกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาที่ใดเหมือน จนท าใหป้ามกุคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดร้ับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TROPOLIS หรือเทียบเท่า     
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วันที ่5 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอ
เฟซุส – บ้านพระแม่มารี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน ้าแร่รอ้นที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคารบ์อเนต มา

ตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชั้นน า้ตก มีสีขาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน ้าแร่ที่ไหลลง
มาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้าแร่นี้มีอุณหภูมิตั้งแต่
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน ้าพุ
รอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอ่ืนๆ 
น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนส
ที่ 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่
มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ที่ศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในปามุคคาเล สถานที่ส  าคัญ
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่

ย่ิงใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและย่ิงใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และ
มั่งคั่งที่สดุ ถนนทกุสายปูดว้ยหินอ่อน น าท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนี้มี
ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่  ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง
คณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี์้เป็นของจ าลอง ส่วนของ
จริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละคร
เอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณใน
ตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที่นั่ งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานไดดี้อยู่และมีการ
จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอย
ของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวันนี้ ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระ
เยซูคริสตท์ี่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันจากดา้นนอก น า
ท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัย
และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอม
เมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824   
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รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก KUSADASI HOTEL หรือเทียบเท่า     
 

วันที ่6 คูซาดาสึ – โรงงานเคร่ืองหนัง – ชานัคคาเล – วิหารอะโครโปลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนังชั้นน า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนังคุณภาพดี ใหท้่านมีเวลา
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาหเ์ม็ดที่  2 
ได้สร้างป้อมปราการขึ ้นที่ น่ีเมื่อปี 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหตุ้รกีถอน
ตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 

กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส  าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกที่สงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และ
กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบือ้งล่างที่รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดย
เมืองดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ที่ วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ พระราชวังและพืน้ที่ใช้งานต่าง
ส าหรบักษัตริยแ์ละชนชั้นสงูเท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองดา้นล่าง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า  
    

วันที ่7 
ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – เฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์
– อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ ์มารเ์ก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ในเมือง

ชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง จากนั้นน าท่านเดินน่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์
ดะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กั้นระหว่างคาบสมุทรกัลลิ
โพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of 
Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ 
คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus) ซึ่งท าใหอิ้สตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 
Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวน
มากในบริเวณนั้น จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุต่านอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึงประมาณ
พนัลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่าง
สวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตลาดสไปซ ์มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ
เลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อันขึน้ช่ือของ
ตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่ วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่8 
สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – จัตุรัสทักษิม– 
สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่าน
เข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนี้ไดม้า
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จากกระเบื้องเคลือบสีน ้าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน   และถูกสรา้งขึ ้นบนพืน้ที่ซึ่งเคยเป็นวังของ
จักรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสรา้งทั้งหมด 7 ปี  จากนั้นน าท่านเข้าชม
สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya 

Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น
พิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ย่ิงใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่น
อยู่ที่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนับเป็นตวัอย่างที่ดีที่สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเย่ียมชมจัตุรัสทักษิม (Taksin Square) เป็นจุดศนูยก์ลางของเมืองอิสตันบูล มีรา้นคา้มากมาย ตั้งแต่
ของที่ระลกึ , รา้นอาหารพืน้เมืองอีกทัง้ยังมีและไอศกรีมตลอดถนนสายนี้  

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตนับูล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน ์TK 64 

 

วันที ่9 กรุงเทพฯ    
09.50 น. คณะเดินทางถึงสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

          

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

ราคาแนะน าเพยีง  
THE ROCK OF CAPPDOCIA ตุรก ี9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

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 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,250.- 5,900.- 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน

นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส  าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได ้ 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน  า้หนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
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3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง  
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (30 ดอลล่าสหรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลล่าสหรฐั) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 



  11 THE ROCK OF CAPPADOCIA ตรุกี 9 DAYS 6 NIGHTS  BY TK                                                 [GQ3IST-TK009] 

 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มอ่ีาง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


