
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

ราคา 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

ห้องพกัเดี5ยวเพิ5ม 

39,999.- 

กนัยายน 65     	03 - 10 ก.ย. / 04-11 ก.ย. / 09-16 ก.ย. / 11-18 ก.ย. 65 

7,000.- ตุลาคม   65     01 - 08 ต.ค. / 02 - 09 ต.ค. / 08 - 15 ต.ค. / 09 - 16 ต.ค. / 13 - 20 ต.ค. 

                       14 - 21 ต.ค. / 22 - 29 ต.ค. / 23 - 30 ต.ค. 

วนัที5 กาํหนดการเดนิทาง พกัโรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ- อสิตนับูล  

2 
ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีนํEาเงนิ – เซนต์โซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – ช้อปปิE งตลาด

แกรนด์บาร์ซ่า - ย่านบาลทั ชุมชนชาวยวิเก่า 

GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรก ี

3 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ช้อปปิE งสไปซ์ มาร์เกต็ - 

เมืองชานัคคาเล่ 

PARION HOTEL หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรก ี

4 ม้าไม้เมืองทรอย – วหิารอะโครโปลสิ - เมืองคูซาดาซึ 

RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทยีบเท่า 5 

ดาว 

ตามมารตฐานตุรก ี

5 เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย 
PAM THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรก ี

6 เมืองคอนย่า – พพิธิภณัฑ์เมฟลาน่า - เมืองคปัปาโดเกยี UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถํEา 

7 
นครใต้ดนิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – ช้อปปิE งอสิตนับูล - 

กรุงเทพมหานคร 
 

8 ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร  

ราคาและวันเดนิทาง 

กาํหนดการเดนิทาง 



	

	

	

	

	

วนัที5 1  สนามบินสุวรรณภูม ิ       อสิตนับูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. พบกนัที( เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตู 7 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจา้หน้าที(บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความ

สะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึIนเครื(อง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์  

เที(ยวบินที( TK 69 บินตรง (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั5วโมง) 

วนัที5 2  ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีนํEาเงนิ – เซนต์โซเฟีย - พระราชวงัทอปกาปึ - ช้อปปิE งตลาดแกรนด์บาร์ซ่า  

 - ย่านบาลทั ชุมชนชาวยวิเก่า 

05.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลงัจากผ่านขัIนตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ ให้ท่านไดมี้เวลาทาํภารกิจส่วนตวั

หรือบางท่านที(ตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดที้(เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื(อเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ นาํท่านขึIนรถโคช้ มุ่ง

หนา้ทานอาหารเชา้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารโรงแรม 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสา

โอเบลิสคซึ์( งเหลือแค่ส่วนปลายที(ยาว 20 เมตร แต่กระนัIนก็ยงัสวยงาม

น่าดูมาก เพราะทัI งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ(ง 

จากนัIนนาํท่านชม สุเหร่าสีนํEาเงิน Blue Mosque ที(มาของชื(อสุเหร่าสี

นํIาเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบืIองสีนํIาเงินในการตกแต่งภายใน ซึ( งทาํเป็น

ลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั(น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีก

อยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื(อถึงเวลาที(จะตอ้งทาํพิธี

ละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที(นครเมกกะ จากนัIนนาํท่านเดิน

ต่อไปชมสถานที(ซึ( งเป็น 1 ใน 7 สิ5งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of  Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที(ประชุม



	

	

สวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งนีI เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํIาที(สลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 

ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที5ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมือง 

นาํท่านชม พระราชวังทอปกาปึ  สร้างขึIนในสมยัสุลต่านเมห์เมตที( 2 เปลี(ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวัง

ทอปกาปิ ห้องที(โด่งดงัและเป็นที(สนใจคือห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นที(เก็บสมบติั และวตัถุลํIาค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้ม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทที์(สาํคญัต่อดว้ยการพาไป ย่านช้อปปิE ง ตลาด Grand Bazaar ท่านสามารถ

เลือกซืIอของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื(องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเลื(องชื(อของตุรกี อยา่ง แอปปลิ

คอท หรือจะเป็นถั(วพิทาชิโอ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

จากนัIนนาํท่านสมัผสับรรยากาศใหม่ที(เทรนดก์าํลงัมาแรงสุด ๆ กบั

การชมเมืองอิสตนับูลในรูปแบบสไตล์เมืองเก่า ย่าน Fener & 

Balat เป็นชุมชนชาวยิว เก่าแก่กว่า 100 ปี ที(อาศยัอยูใ่นเขตเมือง

เก่าของกรุงอิสตนับูล ซึ( งบริเวณนีI จะอยู่ในบริเวณส่วนที(เป็นฝั(ง

ยโุรป ชาวยวิส่วนใหญ่จะสร้างบา้นตามแนวสันเขาเล่นระดบัอยา่ง

มีเอกลกัษณ์ ตัวอาคารเองก็ดูคลาสสิคในแบบตึกเก่าแก่ และที(

สาํคญัยงัแต่งแตม้ไปดว้ยสีสันสดใสสะดุดตาน่ามองมิใช่นอ้ย จน

ทาํใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิค ชิค เก๋ เก๋ ถูกใจบรรดา หนุ่ม สาว และ

ช่างภาพเป็นอนัมาก บอกไดค้าํเดียววา่ถูกใจใช่เลย 

 

 

 

คํ5า  รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ5น       

                      พกัค้างคืน ที5  GOLDEN TULIP  HOTEL  5* หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี

วนัที5 3  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ช้อปปิE งสไปซ์ มาร์เกต็ - เมืองชานัคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน  ล่องเรือไปตามช่องแคบบอส

ฟอรัส  Cruise Along the Bosphorus 

ซึ( งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั(งมี

ความสวยงามมาก ช่องแคบนีI ทาํหน้าที(

เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย 

เชื(อมระหว่าง ทะเลดาํ The Black Sea 

เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara 

มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้ม

ทิวทศัน์ทัIงสองขา้งที(สวยงามตระการตา

ของ  ช่ อ งแคบบอสฟอ รัส ที( เ ป็น จุด

ยุทธศาสตร์ที(สําคัญยิ(งในการป้องกัน

ประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัIง

เรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่านีI  



	

	

จากนัIนนาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่  Palace เป็นพระราชวงัที(สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทัIงทางวฒันธรรมและ

ทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทัIงสิIน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที(ไดรั้บการตกแต่งอยา่ง

สวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิIนเปลืองใด ๆ ทัIงสิIน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ( งอยูเ่หนืออ่าวเลก็ ๆ ที( ช่อง

แคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคม

ไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั 

 

 

 

 

ส่งทา้ยครึ( งวนัช่วงเชา้ดว้ยการนาํท่านสู่ ย่านช้อปปิE ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

Spice Market หรือตลาดเครื(องเทศ ท่านสามารถเลือกซืIอของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื(องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้

อนัเลื(องชื(อของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั(วพิทาชิโอ ฯลฯ  

เที5ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมือง 

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหนา้สู่เมืองชานคัคาเล่Canakkale ตัIงอยู่ริม

ทะเลมาร์มาร่า 

คํ5า  รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พกัค้างคืน ที5  PARION  HOTEL  5* หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี

วนัที5 4  ม้าไม้เมืองทรอย – วหิารอะโครโปลสิ – เมืองคูซาดาซึ 



	

	

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัIนนาํท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of 

Troy อนัโด่งดงั เป็นหนึ( งในอาวุธยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันัIน สร้างขึIน 

เพื(อดึงดูดนกัท่องเที(ยวจากทั(วโลกที(หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของ

ตนเองอีกด้วย  ได้เวลาพอสมควรนําท่านออกเดินทางสู่  เ มืองเปอร์กามัม 

Pergamum เป็นสถานที(ตัIงของโบราณสถานที(สาํคญั 

เที5ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลสิ Acropolis ซึ( งถูกกล่าวขวญัถึงประหนึ(งดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที5ชันที5สุดใน

โลกซึ( งจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณสถานที(มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยั

โบราณ ใหท่้านไดถ่้ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นที(ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั(วโมง) เป็นเมืองท่าที(สาํคญั

ทางการคา้อีกเมืองหนึ(งของตุรกี 

คํ5า  รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พกัค้างคืน ที5  RAMADA SUITES KUSADASI  5* หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี

วนัที5 5  เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารที(เป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple 



	

	

of Hadrian สร้างขึIนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนีI คืออยู่ในสภาพที(สมบูรณ์มาก จากนัIนปิดทา้ยกนัที(

สิ(งก่อสร้างที(มีขนาดใหญ่ที(สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ( งสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นที(นั(ง สามารถ

จุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซึ( งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัIน สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิ(งใหญ่มากขึIน 

นําท่านช้อปปิE ง ณ ศูนย์ผลติเสืEอหนังคุณภาพสูง ซึ( งตุรกีเป็นประเทศที(ผลิตหนงัที(มีคุณภาพที(สุด อีกทัIงยงัผลิตเสืIอหนงัส่งใหก้บัแบรนด์

ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระใหท่้านเลือกซืIอสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที5ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมือง 

  จากนัIนนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั(วโมง) เป็น

  อีกหนึ(งเมืองที(มีนกัท่องเที(ยวใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก  นาํท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale 

  คาํวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํIาตก 

 หินปูนสีขาวที(เกิดขึIนจากธารนํI าใตดิ้นที(มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ( งเป็นที(มีแร่หินปูน (แคลเซี(ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณ

  ที(สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที(ตัIงอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึIนมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแขง็

เกาะ  กนัเป็นริIว เป็นแอ่ง เป็นชัIน ลดหลั(นกนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ 

  

 

 

  ยากจะหาที(ใดเหมือน จนทาํให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี 

  ค.ศ. 1988 นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํI าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาที(ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํI า 

  เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํI าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํI าแร่ที(ไหลลงมาแต่ละชัIนจะแขง็เป็น

  หินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์นํIาแร่นีI มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมา

  ดื(ม เพราะเชื(อว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล

ชาว  โรมนัเชื(อวา่นํIาพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

คํ5า  รับประทานอาหารคํ5าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ที5   PAM THERMAL HOTEL 5*    หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรก ี     

วนัที5 6  เมืองคอนย่า – พพิธิภณัฑ์เมฟลาน่า - เมืองคปัปาโดเกยี  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั(วโมง) เป็นเมืองที( นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการ

เดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซึ( งเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที(ยคุนัIนเรียก อนาโต

เลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํI าของประเทศ 

เที5ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมือง 

ท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที(นกับวชในศาสนาอิสลามใชส้าํหรับทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุน

เป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทาํการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายก่อนที(จะไปหมุนได ้ผูที้(มีสมาธิมากตวั

จะลอยขึIนเมื(อหมุนไปช่วงเวลาหนึ(ง ก่อตัIง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี( ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ(งของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็น

สุสานของ 

 

 

 เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบั

ประดาฝาผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตาซึ( งหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของ

เมฟลาดว้ย จากนัIนนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั(วโมง) 

ระหวา่งทางใหท่้านไดแ้วะพกั 

เปลี(ยนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานที(พกัแรมของพอ่คา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ที(ยิ(งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ5า  รับประทานอาหารคํ5า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จากนัIนนาํท่านชม “ระบําหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัค้างคืน ที5     UCHISAR  KAYA HOTEL      สไตล์ โรงแรมถํEา 

  !! หมายเหตุ ในกรณทีี5โรงแรมถํEาเตม็ ขอสงวนสิทธิเปลี5ยนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัที5 7  นครใต้ดนิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – ช้อปปิE งอสิตนับูล – กรุงเทพมหานคร 



	

	

05.00 น. สาํหรับท่านที(สนใจ ทวัร์ขึIนบอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบีIของโรงแรม 

(ทัวร์นั5งบอลูนนีEไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึEนบอลลูนประมาณท่านละ 270 USD  ในกรณีที5ชําระเป็นเงินสด และ 290 USD ในกรณีที5

ชําระด้วยบัตรเครดติ) 

เจา้หนา้ที(บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื(อเปิดประสบการณ์ใหม่ที(ไม่ควรพลาด 

* ( สําหรับท่านที5ไม่ได้ซืEอทวัร์ขึEนบอลลูน อสิระพกัผ่อนที5โรงแรมได้ตามอธัยาศัย ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัIนนาํท่านชม นครใต้ดนิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกิดจากการขดุเจาะพืIนดินลึกลงไป 10 กวา่ชัIน เพื(อใชเ้ป็นที(หลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชัIนล่างที(ลึกที(สุดลึกถึง 85 เมตร 

เมืองใตดิ้นแห่งนีI มีครบเครื(องทุกอยา่งทัIงหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํIา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที5ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมือง 



	

	

นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ( งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ( งเป็น

ความคิดของชาวคริสตที์(ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํIาเป็นจาํนวนมากเพื(อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชน

เผา่ลทัธิอื(นที(ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอป

เปิE ล Apple Church ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านชม เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia ดินแดนที(มี

ภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที(งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia 

เป็นชื(อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก ๆ ที(อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนีI ) แปลวา่ ดินแดนม้าพนัธ์ุดี ตัIงอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็น

พืIนที(เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื(อประมาณ 3 ลา้นปีที(แลว้ เถา้ลาวาที(พน่ออกมาและเถา้ถ่านจาํนวน

มหาศาลกระจายทั(วบริเวณจนทบัถมเป็นแผน่ดินชัIนใหม่ขึIนมา จากนัIนกระแส นํIา ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขา

ไฟไปเรื( อย ๆ นับแสนนับลา้นปี จน

เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลก

ตาน่าพิศวง ที(เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง 

กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรูปทรง ดูประหนึ(งดินแดนใน

เทพนิยายจนผูค้นในพืIนที(เรียกขาน

กันว่า  ปล่องไฟนางฟ้า  ในปี  ค .ศ . 

1985 ยู เนสโก้ได้ประกาศให้พืEนที5

มหัศจรรย์แห่งนีEเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรก

ของตุรกี จากนัIนใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค และโรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซืIอสินคา้และของที(ระลึกได้

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

จากนัIนนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ 

เที(ยวบินที( TK 2009 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั5วโมง)  

21.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอสิตนับูล (แวะเปลี5ยนเที5ยวบิน) 

วนัที5 8  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหานคร 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที(ยวบินที( TK 68 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั5วโมง) 

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

	

	

 

 

END OF SERVICE 



	

	

เนื5องจากราคานีEเป็นราคาโปรโมชั5น จงึไม่มรีาคาสําหรับเดก็ 

เนื5องจากราคานีEเป็นราคาโปรโมชั5น ต้องเดนิทางไป-กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านัEน 

ราคานีEเป็นราคาโปรโมชั5น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 

ข้อแนะนําบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที5ยวทราบก่อนการเดนิทาง 

สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัIน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํใหน้กัท่องเที(ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง 

จะสะดวกกบันกัท่องเที(ยวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว̀กรุ๊ป หากออกตัว̀แลว้ นกัท่องเที(ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี(ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื(อโหลด สาํหรับชัIนท่องเที(ยว ท่านละ 1 ใบ (นํIาหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึIนเครื(อง Hand Carry (นํIาหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัม)       

อตัราค่าบริการนีEรวมถงึ 

ตัว̀เครื(องบินไป-กลบั ชัIนนกัท่องเที(ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลนส์ (นํIาหนกักระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํIามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูที้(มีอายเุกิน 85 ปี) 

ค่าที(พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมืIอที(ระบุในโปรแกรม, นํIาดื(มบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที(ยว, ค่าเขา้ชมสถานที(ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ที(ไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีEไม่รวมถงึ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครื(องดื(มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื(น ๆ ที(ไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ(น ,คนขบัรถ ,ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย รวมทัEงหมด 80 USD / ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ(ม 7% และภาษีหกั ณ ที(จ่าย 3% 

ค่าทาํวคัซีน พาสปอร์ต Vaccine Passport 

 

 

 

 

 

เงื5อนไขการจองทวัร์ ลาเวนเดอร์ตุรก ี8 วนั 

การชําระเงนิ งวดที5 1: สํารองที5นั5งมดัจาํท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทาํการจอง 

งวดที5 2: ชําระส่วนที5เหลือทัEงหมด   ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

*** กรณรัีฐบาลห้ามเดนิทางไปต่างประเทศ สามารถรับเงนิมดัจาํคืนได้ *** 

หมายเหตุ 

§ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีี5มผู้ีเดนิทางตํ5ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ

เดินทาง 

§ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิa ในการเปลี(ยนแปลงรายการท่องเที(ยว กรณีที(เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  

ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัIงนีIจะคาํนึงและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที(สุด 



	

	

§ เนื(องจากการท่องเที(ยวนีI เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที(จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที(ท่านปฏิเสธหรือ

สละสิทธิa  ในการใชบ้ริการที(ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

§ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที(เกิดขึIน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ที(ท่านชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการ

เขา้เมือง อนัเนื(องจากการกระทาํที(ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

§ ในกรณีที(ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํI าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิa ที(จะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหนึ(ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที(ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัYวเครื5องบิน 

§ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื(อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที(สายการบิน

เรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซึ(งทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที(ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว̀เครื(องบิน

ไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านัIน(ในกรณีที(ตัว̀เครื(องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านัIน) 

§ ท่านที(จะออกตัว̀เครื(องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื(อขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นัIนๆยืนยนัการเดินทาง
แน่นอนหากท่านออกตัว̀ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นัIนยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที(เกี(ยวขอ้ง

กบัตัว̀เครื(องบินภายในประเทศได ้

§ เมื(อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื(อนไขที(บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

§ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที(ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึIนอยูก่บัขอ้กาํหนด

ของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซึ( งมกัมีความแตกต่างกนัซึ( งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที(ตอ้งการหรือ อาจไม่

สามารถจดัหอ้งที(พกัแบบ 3 เตียงได ้

§ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื(องปรับอากาศเนื(องจากอยูใ่นแถบที(มีอุณหภูมิตํ(า เครื(องปรับอากาศที(มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัIน 

§ โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที(ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนัIน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมที(ระบุนัIนเป็นการ

จดัอนัดบัของการท่องเที(ยวประเทศตุรกี 

§ ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที(ตรงกบัวนัหยดุสาํคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเตม็ ทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึEนเครื5องบิน 

§ กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที(จะถือขึIนเครื(องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง

ใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัขึIนบนเครื(องบินโดยเดด็ขาด 

§ วตัถุที(เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั(นนํI าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครัI งโดยจะอนุญาตใหถื้อขึIน
เครื(องไดไ้ม่เกิน 10 ชิIนในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที(เดียวกนัในถุงใสพร้อมที(จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที(รักษาความปลอดภยัตาม

มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ICAO 

§ หากท่านซืIอสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที(ยวบินจึงสามารถนาํขึIนเครื(องไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุง
โดยเดด็ขาด 

 



	

	

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

§ สาํหรับนํI าหนกัของสัมภาระที(ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื(องบินคือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชัIนประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ( งขึIนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํIาหนกัเพิ(มเป็นสิทธิa ของสายการบินที(ท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก นํIาหนกักระเป๋าเดินทาง

เกินกวา่ที(สายการบินกาํหนด 

§ สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที(ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึIนเครื(องไดต้อ้งมีนํIาหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 

( 9.75นิIว ) + ยาว( 21.5นิIว ) + สูง ( 18 นิIว ) 

§ รายการทวัร์ที(ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํI าหนกัของกระเป๋าอาจถูกกาํหนดใหต้ ํ(ากวา่มาตรฐานไดท้ัIงนีI ขึIนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสาย
การบินบริษทัขอสงวนสิทธิa ไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในนํIาหนกัส่วนที(เกิน 

 

§ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกนัีEน ส่วนใหญ่จะมีไม่เพยีงพอ ในกรณีที5ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที5รวดเร็ว ขอแนะนําว่าท่านสามารถ

นํากระเป๋าขึEนห้องด้วยตนเองจะเป็นการดทีี5สุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาวไทย และมคัคุเทศก์ท้องถิ5นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพกั

ของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


