
 

 

 

 

 

 
 
 
 

บินตรงสูต่รุกี โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอร ์| อิสตนับลู | คซูาดาส ึ
ปามคุคาเล | คอนยา | คปัปาโดเกีย | ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั   

  
 

 

  

 

 

 

  

  THE ROCK OF CAPPADOCIA  
ตุรกี 9 วัน 6 คืน 

เดนิทาง พฤษภาคม – มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 36,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

วันที ่1  กรุงเทพฯ  
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคา รผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสาย

การบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 65 

 

วันที ่2 อิสตันบูล – อังการ่า – ทะเลสาบน า้เค็ม – คัปปาโดเกีย 
04.10 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง ) ผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมือง
แหง่มนตเ์สนห่ท่ี์ผสมผสานกนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะโรมนั และ
มสัยิดในศิลปะไบเซนไทน ์ จากนัน้นาํทา่นแวะ ถ่ายรูปทะเลสาบ น ้าเค็ม  (Salt Lake) เป็นทะเลสาบนํา้ เค็มท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของตรุกีซึ่ งเป็นทะเลสาบนํา้ เค็มท่ีมี  เปอร์เซ็นต์ของเกลือสงู หากเดิน ทางไปเท่ียวทะเลสาบ
เกลอืในหนา้รอ้น นํา้ทะเลสาบจะเหือดแหง้เหลอืเพียงแตก่องเกลอืท่ีตก ผลกึ เป็นแผ่นหนาหลายสิ บเซ็นติเมตร 
มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุสายตา และทะเลสาบเกลอืแหง่นีย้งัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํหนงั Star War อีกดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ่งเกิดจาก

ลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป 
พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวย
หินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมิูประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนา่อศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ 
“ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า ”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า     

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – องัการ่า – ทะเลสาบนํา้เค็ม – คปัปาโดเกีย 
วนัท่ี 3. OPTIONAL TOUR - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตดิ้น  – หบุเขาอซุิซาร ์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

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

วนัท่ี 5. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ –  คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มารี  
วนัท่ี 6. คซูาดาส ึ– โรงงานเครื่องหนงั – ชานคัคาเล – วิหารอะโครโปลสิ  

วนัท่ี 7. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย – เฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– อิสตนับลู - พระราชวงัโดลมาบาเช - สไปซ ์มารเ์ก็ต 

วนัท่ี 8. สเุหร่าสนีํา้เงิน – ฮิปโปโดม – สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 



  

วันที ่3 
OPTIONAL TOUR - พพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง – นครใต้ดนิ  – หุบเขาอุซิซาร ์– 
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค - ชมระบ าหน้าท้อง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** สาํหรบัทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้
บอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวน ติดตอ่สอบถามแจง้ความ
จาํนงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและคาํแนะนาํเทา่นัน้) **  

 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง  (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวครสิตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถํา้เป็นจาํนวนมากเพื่อสรา้ง
โบสถ ์และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้นาํทา่นเขา้ ชม

โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
นาํทา่นเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมีระบบ
ระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ตดิ้นพรอ้มสรรพ  จากนัน้นาํทา่นเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet 

Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  นาํทา่นเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร ์
(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซึ่งหบุเขาดงักลา่วมีรูพรุน มีรอยเจาะ 
รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนษุยไ์ปเกือบทั่วทัง้ภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั และถา้มองดีๆจะรูว้า่อุซิซาร ์คือ 



บรเิวณท่ีสงูท่ีสดุของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไว้ ทาํหนา้ที่เป็นปอ้มปราการท่ีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติเอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมีภยัอีกดว้ย จากนัน้ นาํทา่นเดินทาสู่ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly 

Factory) เพื่อใหท้า่นไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลติสนิคา้พืน้เมืองท่ีมีคณุภาพและช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก 
อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MUSTAFA หรือเทียบเท่า    
 

วันที ่4 
คัปปาโดเกีย –  คอนยา - คาราวานซาไร –  พพิธิภัณฑเ์มฟลาน่า – ปามุค
คาเล   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นออกเดินทางสูเ่มืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค .ศ. 1071-

1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่สาํคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้ง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี  นาํทา่นแวะชม คาราวานสไรน ์

Caravanserai ท่ีพกัแรมและท่ีแลกเปลี่ยนสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเติรก์ในสมยัออตโตมนั  จากนัน้นาํทา่นเขา้
ชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืสาํนกัลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค .ศ. 1231 โดยเมฟลานา 
เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรอืเรยีกไ ดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือ
ศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นนํา้ตกหินปนูสขีาวท่ีเกิดขึน้จากธารนํา้ใตดิ้นท่ีมีอุณหภมิู

ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแรหิ่นปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณท่ีสงูมาก ไหลรนิลงมา
จากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยูห่า่งออกไปทางทิศเหนือ รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิรยิาจบัตั วแข็ง
เกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมิูประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงาม
แปลกตาที่โดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาที่ใดเหมือน จนทาํใหป้ามกุคาเลแ่ละเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้บัการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม ในปี ค .ศ. 1988 สาํคญัอ่ื นๆ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์



 
ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TROPOLIS หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่5 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอ
เฟซุส – บ้านพระแม่มารี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํา้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตแุคลเซี่ยมคารบ์อเนต มา

ตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้นํา้ตก มีสขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝา้ย ซึ่งนํา้แรท่ี่ไหลลง
มาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและนา่อศัจรรย ์นํา้แรนี่มี้อุณหภมิูตัง้แต่
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรอืนาํมาดื่ม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบติัในการรกัษา
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่นํา้พุ
รอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบั นเมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ 
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ. 1988 สาํคญัอ่ืนๆ 
น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบาํบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนส
ท่ี 1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานท่ีแหง่นีมี้แผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค .ศ 1334 จึงไม่
มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบอ่นํา้ท่ีศกัสทิธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยูใ่นปามคุคาเล สถานท่ีสาํคญั
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางไป เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย ” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละ
มั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินอ่อน นาํทา่นชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแหง่นีมี้



ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแหง่ปัญญา เทพีแหง่
คณุธรรม เทพีแหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจาํลอง สว่นของ
จรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรยีไดน้าํกลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละคร
เอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณใน
ตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่ง ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการ
จดัการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลอืรอ่งรอย
ของหอ้งอบไอนํา้ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทกุวนันี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระ
เยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกีในปัจจุบนัจากดา้นนอก น า

ท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี  (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารมีาอาศยั
และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ถกูคน้พบอยา่งปาฏิหารยิโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรนี เอม
เมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ นาํทา่นเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้นาํ Leather 

Fashion House ใหท้า่นไดอิ้สระเลอืกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค ่า 

 
 
 
รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั KUSADASI HOTEL หรือเทียบเท่า     
 

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

 นาํทา่นเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้นาํ Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนงัคณุภาพดี ใหท้า่นมีเวลา
เลอืกซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนงั ตามอธัยาศยั  จากนัน้ นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดท่ี 2 
ไดส้รา้งปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเล ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภมิูรบกลัลโิปล ีสมยั



สงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหต้รุกีถอน
ตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 

กม.ทางดา้นเหนือของแม่นํา้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรกีท่ีมีความสาํคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการปอ้งกนัเมืองของ
อาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลอืกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และ
กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุง่เรอืงอยูบ่นท่ีราบเบือ้งลา่ง ท่ีรายลอ้มปอ้มปราการเหลา่นี ้โดย
เมืองดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านตา่ง
สาํหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า  
    

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตัง้อยูใ่น เมือง

ชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางการทอ่งเท่ียวแหง่หนึ่ง จากนัน้นาํทา่นเดินน่ังเรือเฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดาร์
ดะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ีกัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลิ
โพล ี (Gallipoli) ของตรุกีสว่นท่ีอยูใ่นทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นท่ีอยูใ่นทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of 
Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สูเ่มืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองสาํคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ 
คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในประเทศตรุกี ตัง้อยูบ่รเิวณ ช่องแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus) ซึ่งทาํใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง 
Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึ่งในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองสาํคญัของชนเผา่จาํนวน
มากในบรเิวณนัน้ จึงสง่ผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
นาํทา่นเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุ
ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการที่ทุม่สรา้งคิดเป็นเงินในปัจจุบนัถึงประมาณ
พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอยา่ง
สวยงาม  จากนัน้นาํท่านเดินทาง สูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครื่องเทศ ทา่นสามารถ



เลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของ
ตรุกี อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่8 
สุเหร่าสีน า้เงนิ –  ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  – จัตุรัสทักษิม – 
สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

นาํทา่นเดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรยีกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สนี ํา้เงิน เดิมเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์ น าท่าน

เข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวย งามแหง่หนึ่ง   ช่ือนีไ้ดม้า
จากกระเบือ้งเคลอืบสนี ํา้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน   และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของ
จกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเข้าชม

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  (Mosque of Hagia Sophia) หรอืช่ือในปัจจุบนั พิพิธภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya 

Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี่ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก ยคุกลาง จุดเดน่
อยูท่ี่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งที่ดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นาํทา่นเยี่ยมชมจัตุรัสทักษิม (Taksin Square) เป็นจุดศนูยก์ลางของเมืองอิสตนับูล มีรา้นคา้มากมาย ตัง้แต่
ของท่ีระลกึ , รา้นอาหารพืน้เมืองอีกทัง้ยงัมีและไอศกรมีตลอดถนนสายนี ้ 

16.00 น. นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาติอิสตนับูล เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK 64 

 

วันที ่9 กรุงเทพฯ    
09.50 น. คณะเดินทางถึงสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

          

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



ราคาแนะน าเพยีง  
THE ROCK OF CAPPDOCIA ตุรก ี9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมา ชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  



 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (30 ดอลลา่สหรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลา่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 



กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


