
 

 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22981 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาและวนัเดนิทาง 

ราคา 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคา 

หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

42900.-39,999.- 
มถิุนายน 65     04 – 11 ม.ิย. / 11 - 18 ม.ิย. / 12 - 19 ม.ิย. / 18 - 25 ม.ิย. 

7,000. - 
                       19 - 26 ม.ิย. / 25 ม.ิย. - 02 ก.ค. / 26 ม.ิย. - 03 ก.ค.      

42,900. - 
กรกฎาคม 65      02 - 09 ก.ค. / 11 - 18 ก.ค. / 12 - 19 ก.ค. / 13 - 20 ก.ค. 65 
                       14 - 21 ก.ค. / 25 ก.ค. - 01 ส.ค. / 27 ก.ค. - 03 ส.ค. 7,000. - 
สงิหาคม 65      06 - 13 ส.ค. 65 / 07 - 14 ส.ค. 65 

43,900. - 
กรกฎาคม 65      09 - 16 ก.ค. / 10 - 17 ก.ค. / 23 - 30 ก.ค. / 24 - 31 ก.ค.  

7,000. - 
สงิหาคม 65      12 - 19 ส.ค. 

กำหนดการเดินทาง 
วันที ่ กำหนดการเดินทาง พักโรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล  

2 ฮิปโปโดรม – สเุหร่าสีน้ำเงิน – เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์
บาร์ซ่า - ล่องเรือยอทช์ไปตามช่องแคบบอสฟอรัส 

GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
ตามมารตฐานตุรก ี

3 นั่งกระเช้าข้ึนไปสู่เนินเขาเปียลอททึ - พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ 
มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล ่

PARION HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
ตามมารตฐานตุรก ี

4 ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซ ึ RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
ตามมารตฐานตุรก ี

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

6 เมืองคอนย่า – พพิิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกยี UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถ้ำ 

7 นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – ชอ้ปปิ้ง – อิสตันบูล -กรุงเทพมหานคร  

8 ออกเดินทางสูก่รุงเทพมหานคร  



 

 

 

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ        อิสตันบูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตู 7 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้าน

สัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  

เที่ยวบินท่ี TK 69 บินตรง (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 
 

วันที่ 2  ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซ่า 
           - ล่องเรือยอทช์ไปตามช่องแคบบอสฟอรัส 
05.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้มีเวลาทำภารกิจ

ส่วนตัวหรือบางท่านที่ต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้น
รถโค้ช มุ่งหน้าทานอาหารเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม 
นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสา
โอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงาม
น่าดูมาก เพราะทั ้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง 
จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสี
น้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็น
ลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่น
อีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้อง
ทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนำ
ท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of  Hagia Sophia ปัจจุบัน
เป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และ
ประดับไว้งดงาม 108 ต้น 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ  สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวัง
ทอปกาปิ ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้าม
ประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่สำคัญต่อด้วยการพาไป ย่านช้อปปิ้ง ตลาด Grand Bazaar ท่าน
สามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี 
อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำท่าน ล่องเรือยอทช์ชมพระอาทิตย์ตกไปตามช่องแคบบอสฟอรัส  Yacht Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The 
Black Sea เข้ากับ ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร 
ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อม
ปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น       
                      พักค้างคืน ที่  GOLDEN TULIP  HOTEL  5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 
 

 



 

 

วันที่ 3  นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เนินเขาเปียลอททึ - พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นพาไปนั่งกระเช้าข้ึนไปสู่เนินเขา
เปียลอททึ  Pierre Loti Hill  เนินเขา
ซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเดนฮอร์น  
Golden Horn และเมืองอิสตันบูลได้
อย่างสวยงามกว้างไกล  
นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่  
Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus 
ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน 

 

ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้าด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่บริเวณท่าเรือ
ที่จะข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่
สวยงามของขุนเขาสลับกับรถว่ิงชายทะเล ผ่านบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ เมือง
อีเซียบัทแล้ว  นำท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า  
 
 
 



 

 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
พักค้างคืน ที่  PARION  HOTEL  5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

 

วันที่ 4 ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรงุทรอย Wooden Horse of 
Troy อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตา
ของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม 
Pergamum เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุด
ในโลกซึ่งจุผู้ชมได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กใน
สมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่
สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
พักค้างคืน ที่  RAMADA SUITES KUSADASI  5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 
 

 

 



 

 

วนัที ่5  บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟซิุส-เมอืงปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝา้ย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ใน
บ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich 
เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับ เห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคน
พยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป
ปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ำสามก๊อก ที่ มี

ความเชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก  ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพง
อธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวล า
พอสมควรนำเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟซิสุ City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่
เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแหง่จกัรพรรดิ
เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้าง
ขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความ
โดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่
สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนคร
เอ ฟฟ ิ ซ ุ ส  ค ื อ  โ ร ง ล ะ ค ร  Great 
Theatre ซึ ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปใน
ไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 
25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยุคนั ้น สร้างสมัยกรีก
โบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้
ยิ่งใหญ่มากขึ้น นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิต
เสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

 



 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก     นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ 
Pamukkale คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง 
ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยม
ออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิว
ดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อัน
สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน 
นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุ ณหภูมิ
ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้อ

อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ 
 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักค้างคืน ที่   PAM THERMAL HOTEL 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี      
 

 

 



 

 

วนัที ่6  เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-เมอืงคปัปาโดเกยี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการ
เดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก 
อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
พื้นเมือง 
ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็น
สถานท ี ่น ักบวชในศาสนาอ ิสลามใช้
สำหรับทำสมาธิ Whirling Dervishes 
โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียง
ขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มี
การเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะ
ไปหมุนได้ ผู ้ที ่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้น
เมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟ
ลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนา
อิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลา
เป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี 
Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอก
เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบ
มุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่งหา
ชมได ้ยาก และย ัง เป ็นส ุสานสำหรับ
ผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของ
เมฟลาด้วย จากนั ้นนำท่านเดินทางสู่ 
เ ม ื อ ง ค ั ป ป า โ ด เ ก ี ย  Cappadocia 
(ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพัก 
เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ยิ่งใหญ่ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
จากนั้นนำท่านชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี 
พักค้างคืน ที่     UCHISAR  KAYA HOTEL      สไตล์ โรงแรมถ้ำ 

  !! หมายเหต ุในกรณทีีโ่รงแรมถำ้เตม็ ขอสงวนสทิธิเปลีย่นเปน็นอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 
 

 

 



 

 

วนัที ่7  นครใตด้นิไคมคัล-ึพพิธิภณัฑ์กลางแจง้ เกอเรเม่-ชอ้ปปิง้-อสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

05.00 น. สำหรับท่านท่ีสนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม 
(ทัวร์นัง่บอลนูนี้ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ค่าขึ้นบอลลนูประมาณทา่นละ 230 USD  ในกรณทีีช่ำระเป็นเงนิสด และ 240 USD ในกรณี
ที่ชำระด้วยบัตรเครดิต) 
เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 
* ( สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์ขึ้นบอลลูน  อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 
เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นำท่านชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกราน
ของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ 
โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย นำท่านชม เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia 
ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย 
Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่
พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้ นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และ
หิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วย
หินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่ เรียกขานกันวา่ ปล่อง
ไฟนางฟา้ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ด้ประกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นีเ้ปน็มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกี  
จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ 
เที่ยวบินท่ี TK 2009 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

21.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 
 

 

 



 

 

วนัที ่8  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน์ เที่ยวบินท่ี TK 68  

                         (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.25 ชัว่โมง) 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 

 

เนือ่งจากราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชั่น จงึไมม่รีาคาสำหรบัเดก็ 
เนือ่งจากราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชั่น ตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกรุป๊เทา่นั้น 

ราคานี้เปน็ราคาโปรโมชัน่ ไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ 
 

ขอ้แนะนำบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดินทาง 
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 
ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม)       
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน) 
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ท่ีมีอายุเกิน 85 ปี) 
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำด่ืมบริการบนรถ วันละ 1 ขวด 
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD) 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD) 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ค่าตรวจโควิดแบบ PCR Test (กรณีกลับประเทศไทยต้องโชว์ผล)  35 USD /ท่าน 
ค่าทำวัคซีน พาสปอร์ต Vaccine Passport 
ค่าโรงแรมกักตัวและค่าตรวจเมื่อกลับถึงเมืองไทย Alternative Quarantine (AQ) 
 

END OF SERVICE 



 

 

เงือ่นไขการจองทัวร ์โปรโมชัน่ ตรุก ีทรอย 8 วนั 
การชำระเงิน งวดที่ 1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจอง 

งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด   ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
*** กรณรีฐับาลหา้มเดนิทางไปต่างประเทศ สามารถรบัเงนิมดัจำคนืได ้*** 

หมายเหตุ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน 

ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การ

ประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านป ฏิเสธ

หรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่า นถูกปฏิเสธ

การเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  
▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเครื่องบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการ

บินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋ ว
เครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่าน้ัน) 

▪ ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดิ นทาง
แน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่
เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด

ของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่
สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
▪ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการ

จัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี 
▪ ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดสำคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 

 

 

 

 



 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
▪ กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น  กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือ

ขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO 

▪ หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปาก
ถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ  20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy 

Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ำหนัก
กระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 

▪ สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

▪ รายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละ
สายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

 
▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพี ยงพอ ในกรณีที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที่รวดเร็ว ขอแนะนำว่าท่าน

สามารถนำกระเปา๋ขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเปน็การดทีีส่ดุ แต่ถ้าไมร่บีรอ้นทางมคัคเุทศกช์าวไทย และมัคคเุทศกท์้องถิน่จะบรกิารยกกระเปา๋มาวางไว้
หน้าห้องพักของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

