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NT209
ทวัรต์รุก ีทรอย [ บนิภายใน 1 ครัง + พกัโรงแรมสไตลถ์ ้าํ ] 8 วัน 5 คนื (TK)
ทัวรต์รุก ี, 8 วัน 5 คนื ,

Kolin Hotel  , Le Bleu Hotel  , Pam Thermal Hotel  , Gonen Hotel  , Gore Kaya Hotel

อสิตนับูล - ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - อุโมงคเ์ก็บน้าํเยเรบาตนั - พระราชวงัทอปกาปึ 
แกรนดบ์ารซ์าร ์- ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช ่- ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต - อเีซยีบทั 

ชานคัคาเล ่- มา้ไมแ้หง่กรงุทรอย - เปอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - เมอืงคูซาดาซ ึ- บา้นพระแมม่าร ี- โบราณเอฟฟิซุส 
โรงละคร Great Theatre - ศูนยผ์ลติเสอืหนงั - ปามคุคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - คอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา

Caravansarine - ระบําหนา้ทอ้ง - ทวัรข์นึบอลลนู - นครใตด้นิไคมคัล ี- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่
โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา - คปัปาโดเกยี - บา้นพกัของมนุษยถ์ ้าํพนืเมอืง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามคิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับูล

19.00 น.
พบกันท ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U ประต ู10 สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขนึเครือง



23.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดย สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 69 (บนิตรง) (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ชวัโมง)

หมายเหต ุตงัแตเ่ดอืน พฤษภาคม-สงิหาคม กรุงเทพฯ-อสิตนับูล เดนิทางดว้ย TK65 (TK65 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 21.45น. ถงึ
อสิตนับูล เวลา-04.00 น.

วนัท ี2
ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - เซนตโ์ซเฟีย - อโุมงคเ์ก็บน้าํใตด้นิ เยเรบาตนั - พระราชวงัทอปกาปึ - ชอ้ปปิงแกรนดบ์ารซ์าร์

05.50 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นไดม้เีวลา ทําภารกจิสว่นตัว
หรือบางทา่นทตีอ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้เีคานเ์ตอรรั์บแลกเงนิ เมอืเสร็จภารกจิสว่นตัวเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นขนึรถโคช้
มุ่งหนา้สูภั่ตตาคาร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

นําทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์งึเหลอืแคส่ว่นปลายทยีาว 20 เมตร
แตก่ระนันก็ยังสวยงามน่าดมูาก เพราะทังเสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยงิ 

จากนันนําทา่นชม สเุหรา่สนี้าํเงนิ Blue Mosque ทมีาของชอืสเุหร่าสนี ้าํเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบอืงสนี ้าํเงนิในการตกแตง่ภายใน
ซงึทําเป็นลายดอกไมต้า่ง  ๆเชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชนั ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอย่างแตอ่ยู่ภายนอกคอื
หอประกาศเชญิชวนเมอืถงึเวลาทจีะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กับสเุหร่าทนีครเมกกะ 

จากนันนําทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทซีงึเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia
ปัจจบัุนเป็นทปีระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าํทสีลักอย่างวจิติร
และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ 

สง่ทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บน้าํเยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขนึในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532
เพอืเป็นทเีก็บน ้าํสําหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามท ีกรุงอสิตันบลู ถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ใหป้ระชาชนไดม้นี ้าํใชไ้ดโ้ดยตลอด

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขนึในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตท ี2 เปลยีนเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924
พพิธิภัณฑพ์ระราชวังทอปกาปิ หอ้งทโีดง่ดังและเป็นทสีนใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทเีก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าํคา่มากมาย
โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์สํีาคัญ 

สง่ทา้ยชว่งบา่ย ดว้ยการนําทา่นสูย่่านการคา้ชอืดัง “แกรนดบ์ารซ์าร”์ Grand Bazaar ซงึเป็นตลาดเกา่แกท่สีรา้งในสมัยกลาง ค.ศ. 15
เป็นตลาดคา้พรมและทองทใีหญ่ทสีดุของตรุก ีมรีา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ เลอืกซอืสนิคา้ทมีชีอืเสยีงของตรุกอีย่างจใุจ
เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พันคอ ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถนิ

ทพีกั
Gonen Hotel 5* หรือเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุกี

วนัท ี3
ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ชอ้ปปิง สไปซ ์มารเ์ก็ต - เมอืงชานคัคาเล่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซงึเป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝังมคีวามสวยงามมาก



ชอ่งแคบนีทําหนา้ทเีป็นเสน้แบง่ระหวา่งยุโรป และเอเชยี เชอืมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara
มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนทั์งสองขา้งทสีวยงามตระการตาของ
ชอ่งแคบบอสฟอรัสทเีป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตังเรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace
เป็นพระราชวังทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทังทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 12 ปี
เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทไีดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม และไม่คํานงึถงึความสนิเปลอืงใด  ๆทังสนิ
ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซงึอยู่เหนืออ่าวเล็ก  ๆท ีชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ
และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน 

สง่ทา้ยครงึวันชว่งเชา้ดว้ยการนําทา่นสู ่ย่านชอ้ปปิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเครืองเทศ
ทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเครืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลอืงชอืของตรุก ีอย่าง
แอปปลคิอท หรือจะเป็นถัวพทิาชโิอ ฯลฯ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้เลยีบชายฝังสู ่เมอืงอเีซยีบทั Eceabat (ระยะทาง 307 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชวัโมง) เป็นเมอืงเล็ก
 ๆทอียู่บรเิวณทา่เรือทจีะขา้มฟากสู ่เมอืงชานัคคาเล ่ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนท์สีวยงามของขนุเขาสลับกับรถวงิชายทะเล
ผา่นบา้นเรือนของบรรดาเหลา่เศรษฐ ีปศสุตัว ์แปลงการเกษตร เมอืงถงึทา่เรือ ณ เมอืงอเีซยีบัทแลว้ 

นําทา่นขา้มฟากสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale (ใชเ้วลานังเรือ ประมาณ 45 นาท)ี ตังอยู่รมิทะเลมารม์าร่า

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์

ทพีกั
Kolin Hotel 5* หรือเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุกี

วนัท ี4
มา้ไมเ้มอืงทรอย - วหิารอะโครโปลสิ - เมอืงคซูาดาซึ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่กรุงทรอย Troy ชม มา้ไมแ้หง่กรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโดง่ดัง
เป็นหนงึในอาวธุยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนัน สรา้งขนึ
เพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวจากทัวโลกทหีลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถานทตัีงของโบราณสถานทสํีาคัญ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซงึถูกกลา่วขวัญถงึประหนงึดนิแดนในเทพนยิายมี
โรงละครทชีนัทสีดุในโลกซงึจผุูช้มไดถ้งึ10,000 คน ใหท้า่นไดถ้่ายภาพกับโบราณสถานทมีคีวามสวยงาม
และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของชาวเตริก์ในสมัยโบราณ ใหท้า่นไดถ้่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชวัโมง)
เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญทางการคา้อกีเมอืงหนงึของตรุกี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์

ทพีกั
Le Bleu Hotel 5* หรือเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุกี



วนัท ี5
บา้นพระแมม่าร ี- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - เมอืงปามุคคาเล่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสูเ่ยียมชม บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้งหลังนี
ถูกคน้พบอย่าปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชอื แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมอืปี ค.ศ. 1774-1824
ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทไีวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมอืเธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี จนพบในปี
ค.ศ. 1891 ปัจจบัุนบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชนัเดยีว ภายในมรีูปปันของพระแม่มารี ซงึพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ ี6
ไดเ้คยเสด็จเยือนทนีี บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้าํสามก๊อก ท ีมคีวามเชอืวา่เป็นก๊อกน ้าํทมีคีวามศักดสิทิธ ิแทนความเชอืในเรือง สขุภาพ
ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าํเป็น กําแพงอธษิฐาน
ซงึมคีวามเชอืวา่หากตอ้งการใหส้งิทปีรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 

ไดเ้วลาพอสมควรนําเดนิทา่นสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมัน ชม
อาคารทเีป็นสญัลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสําคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรียน
Temple of Hadrian สรา้งขนึถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรียน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นีคอือยู่ในสภาพทสีมบรูณ์มาก 

จากนันปิดทา้ยกันทสีงิกอ่สรา้งทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซงึสรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทนัีง
สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซงึคดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน สรา้งสมัยกรีกโบราณ แตพ่วกโรมันมาปรับปรุงใหย้งิใหญ่มากขนึ 

นําทา่นชอ้ปปิง ณ ศนูยผ์ลติเสอืหนงัคณุภาพสงู ซงึตรุกเีป็นประเทศทผีลติหนังทมีคีณุภาพทสีดุ
อกีทังยังผลติเสอืหนังสง่ใหก้ับแบรนดดั์งในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
เป็นอกีหนงึเมอืงทมีนัีกทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจเป็นจํานวนมาก นําทา่นชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale คําวา่
“ปามุคคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท
เป็นน ้าํตกหนิปนูสขีาวทเีกดิขนึจากธารน ้าํใตด้นิทมีอีุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซงึเป็นทมีแีร่หนิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์
ผสมอยู่ในปรมิาณทสีงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทตัีงอยู่หา่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขนึมาเหนือผวิดนิ
และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นรวิ เป็นแอ่ง เป็นชนั ลดหลันกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาติ
อันสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทใีดเหมอืน จนทําให ้ปามุคคาเล่
ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล)่ เมอืงแหง่น ้าํพเุกลอืแร่รอ้น นําทา่นชมหนา้ผาทขีาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้าํ
เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าํตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปยุฝ้าย น ้าํแร่ทไีหลลงมาแตล่ะชนัจะแข็งเป็นหนิปนู
หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างตา่ง  ๆอย่างมหัศจรรย ์น ้าํแร่นีมอีุณหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรือนํามาดมื
เพราะเชอืวา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต
ในอดตีกาลชาวโรมันเชอืวา่น ้าํพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
Pam Thermal Hotel 5* หรือเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุกี

วนัท ี6
เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - เมอืงคปัปาโดเกยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง) เป็นเมอืงที
นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซงึเป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุกี
หรือทยีุคนันเรียก อนาโตเลยี เป็นอู่ขา้วอู่น ้าํของประเทศ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
ทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทนัีกบวชในศาสนาอสิลามใชสํ้าหรับทําสมาธ ิWhirling Dervishes
โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปทําการหมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายกอ่นทจีะไปหมุนได ้
ผูท้มีสีมาธมิากตัวจะลอยขนึเมอืหมุนไปชว่งเวลาหนงึ กอ่ตัง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูม ีผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม สว่นหนงึของ
พพิธิภัณฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูม ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน
ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตาซงึหาชมไดย้าก และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา
และบตุรของเมฟลาดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชวัโมง) 

ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะพักเปลยีนอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานทพัีกแรมของพอ่คา้ชาว เตริก์ สมัยออตโตมัน ทยีงิใหญ่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์

จากนันนําทา่นชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตรุกี

ทพีกั
Goreme Kaya Hotel 5* โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ้าํ หมายเหต ุในกรณีทโีรงแรมถ้าํเต็ม ขอสงวนสทิธเิปลยีนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว
แทน

วนัท ี7
นครใตด้นิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอเรเม ่- เขา้ชมบา้นของมนุษยถ์้าํ - ชอ้ปปิง - อสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร

05.00 น.
สําหรับทา่นทสีนใจ ทวัรข์นึบอลลนู ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบขีองโรงแรม (ทวัรน์งับอลลนนไีมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
คา่ขนึบอลลนูประมาณทา่นละ 230USD ในกรณีทชํีาระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทชํีาระดว้ยบตัรเครดติ) เจา้หนา้ทบีรษัิทบอลลนู
รอรับทา่น เพอืเปิดประสบการณ์ใหม่ทไีม่ควรพลาด (สําหรับทา่นทไีม่ไดซ้อื ทัวรข์นึบอลลนู อสิระพักผอ่นทโีรงแรมไดต้ามอัธยาศัย)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli เกดิจากการขดุเจาะพนืดนิลกึลงไป 10 กวา่ชนั
เพอืใชเ้ป็นทหีลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใตด้นิไคมัคลมีชีนัลา่งทลีกึทสีดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นีมคีรบเครืองทกุอย่างทังหอ้งโถง หอ้งนอน
หอ้งน ้าํ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืงแบบบฟุเฟต์

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซงึเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9
ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าํเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ์
และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถมั์งกร Snake Church และ โบสถแ์อปเปิล Apple Church
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับภเูขารูปทรงตา่ง  ๆไดต้ามอัธยาศัย 

นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทมีภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ
และเสารูปทรงตา่ง  ๆทงีดงาม คัปปาโดเกยี Cappadocia เป็นชอืเกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก  ๆทอีาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี) แปลวา่
ดนิแดนมา้พันธุด์ ีตังอยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพนืทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมอืประมาณ 3



ลา้นปีทแีลว้ เถา้ลาวาทพีน่ออกมาและเถา้ถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัวบรเิวณจนทับถมเป็นแผน่ดนิชนัใหม่ขนึมา จากนันกระแส น ้าํ ลม ฝน แดด
และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือย  ๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทเีต็มไปดว้ยหนิรูป แทง่
กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดปูระหนงึดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพนืทเีรียกขานกันวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985
ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้นืทมีหัศจรรย ์

แหง่นีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ีพเิศษ!! เขา้ชม บา้นพกัของมนุษยถ์้าํพนืเมอืง Local Cave House
ของชาวพนืเมอืง Cappadocia พรอ้มดมืชา กาแฟ เนืองจากธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ีเมอืมผีูม้าเยียมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome
Drink เพอืแสดงถงึน ้าํใจและมติรภาพระหวา่งเพอืนใหม่ จากนันอสิระใหท้า่นไดถ้่ายภาพบา้นพนืเมอืงทมีผีูค้นอาศัยอยู่จรงิ  ๆ

จากนันใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิ

20.40 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 2009 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ชวัโมง)

22.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล (แวะเปลยีนเทยีวบนิ)

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

01.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.25 ชวัโมง)

14.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตราคา่บรกิารนรีวมถงึ

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันนักท่องเทยีว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้มีอีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่ , คา่อาหารทุกมอืทรีะบุในโปรแกรม, น ้าํดมืบรกิารบนรถ วันละ 1 ขวด

• คา่พาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานททีุกแหง่ตามโปรแกรมระบุ

• เจา้หนา้ทไีกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วมถงึ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท ,์ คา่แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนื ๆ ทไีมไ่ดร้ะบุ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเทา่กบั 30 USD)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 8 วนั รวมเทา่กบั 24 USD)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท1ี: สาํรองทนัีงมดัจําท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง

• งวดท2ี: ชําระสว่นทเีหลอืทังหมด ภายใน 45 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิ

*** เมอืทา่นชําระมดัจาํแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดทุ้กกรณ ี***

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
• ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพมิเงนิท่านละ 4,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

• ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่าน จะตอ้งเพมิเงนิท่านละ 3,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฏเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง
อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่Twin/Double  ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีงTriple Room
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนัซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้



• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• โรงแรมระดบั 5 ดาว ทรีะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนนั บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีวเทา่กบัมาตรฐาน 5 ดาว สากล
ระดบัของโรงแรมทรีะบนุนัเป็นการจดัอนัดบัของการทอ่งเทยีวประเทศตรุก ี

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

ตวัเครอืงบนิ

•  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ
เป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณทียีกเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน(ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหมภ่เูกต็หาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆยนืยันการเดนิทางแนน่อนหากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์นยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิเช่นมดีพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่
หา้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชันน ้าํหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงัโดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ
10 ชนิในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุวันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• 
รายการทัวรท์ตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าํหนักของกระเป๋าอาจถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานไดท้ังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหนั้กทอ่งเทยีวทราบกอ่นการเดนิทาง

•  สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะนําใหนั้กท่องเทยีวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
จะสะดวกกบันักท่องเทยีวมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ นักท่องเทยีวไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด สาํหรบัชันท่องเทยีว ท่านละ 1 ใบ (น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry (น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)
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