
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 
ราคาทวัร์/ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว

เพิม่ 

39,999.- 

กรกฎาคม 65     09 - 16 ก.ค. / 25 ก.ค. - 01 ส.ค. / 27 ก.ค. - 03 

ส.ค. 7,000.- 
สงิหาคม 65     06 - 13 ส.ค. 65 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง พกัโรงแรม 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู  

2 
ฮปิโปโดรม – สเุหรา่สนี ้าเงนิ – เซนต์โซเฟีย – พระราชวงั
ทอปกาปึ – ชอ้ปป้ิงตลาดแกรนด์บาร์ซา่ - ยา่นบาลทั ชุมชน
ชาวยวิเกา่ 

GOLDEN TULIP HOTEL หรือ
เทยีบเทา่ 5 ดาว 
ตามมารตฐานตรุก ี

3 
ลอ่งเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช ่– ชอ้ป
ป้ิงสไปซ์ มาร์เก็ต - เมอืงชานคัคาเล ่

PARION HOTEL หรือเทยีบเทา่ 5 
ดาว 

ตามมารตฐานตรุก ี

4 มา้ไมเ้มืองทรอย – วหิารอะโครโปลสิ - เมอืงคซูาดาซ ึ
RAMADA SUITES KUSADASI 

หรือเทยีบเทา่ 5 ดาว 
ตามมารตฐานตรุก ี

5 เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – เมอืงปามคุคาเล ่- ปราสาทปยุฝ้าย 
PAM THERMAL HOTEL หรือ

เทยีบเทา่ 5 ดาว 
ตามมารตฐานตรุก ี

6 เมอืงอสิปาร์ตา – หมูบ่า้นคยููชกั  -เมอืงคปัปาโดเกีย UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถ า้ 

7 
นครใตด้นิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑ์กลางแจง้ เกอเรเม ่– ชอ้ปป้ิง
อสิตนับลู - กรุงเทพมหานคร 

 

8 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร  

ราคาและวนั

เดนิทาง 

ก าหนดการ

เดนิทาง 



 
 

 

 

วนัที ่1  สนามบนิสุวรรณภูมิ        อสิตนับูล 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.30 น. พบกนัที ่เคาน์เตอร์เช็คอนิ M ประตู 7 สายการบนิ  เตอร์กชิ แอร์ไลน์ TK  เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์  

เทีย่วบนิที ่TK 69 บนิตรง (ใช้เวลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ช ั่วโมง) 

 

วนัที ่2  ฮปิโปโดรม – สุเหรา่สีน ้าเงนิ – เซนต์โซเฟีย - พระราชวงัทอปกาปึ - ชอ้ปป้ิง

ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า  

 - ยา่นบาลทั ชุมชนชาวยวิเกา่ 
05.00 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับลู หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรบักระเป๋า

เรียบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นไดม้ีเวลาท าภารกจิสว่นตวัหรือบางทา่นทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกได้

ที่เคาน์เตอร์รบัแลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าทาน

อาหารเชา้ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารโรงแรม 



 
น า ท่ า น ช ม  ฮิ ป โ ป โ ด ร ม  Hippodrome ห รื อ 

สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วน

ปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยงัสวยงามน่าดมูาก 

เพราะท ัง้เสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีคา่

ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สุเหรา่สนี ้าเงนิ Blue Mosque 

ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสี

น ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งท าเป็นลายดอกไม้

ตา่ง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนช ั่น ทวิลปิ เอกลกัษณ์

เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวน

เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิีละหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสุเหรา่ทีน่ครเมกกะ จากนั้นน าทา่นเดนิ

ต่อไปชมสถานทีซ่ึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of  

Hagia Sophia ปจัจุบนัเป็นทีป่ระชุมสวดมนต์ของชาวมุสลมิ ในอดีตโบสถ์แหง่น้ีเป็นโบสถ์ทาง

ศาสนาครสิต์ ภายในมเีสางามค า้ทีส่ลกัอยา่งวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ  สรา้งขึ้นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที ่2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี 

ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑ์พระราชวงัทอปกาปิ หอ้งทีโ่ด่งดงัและเป็นทีส่นใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนั

เป็นทีเ่ก็บสมบตั ิและวตัถุล า้คา่มากมาย โดยมีกรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด 

กบัเพชร 86 กะรตั เป็นไฮไลท์ทีส่ าคญัตอ่ดว้ยการพาไป ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาด Grand Bazaar ทา่น

สามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไม้

อบแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตุรกี อยา่ง แอปปลคิอท หรือจะเป็นถ ั่วพทิาชโิอ ฯลฯ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านสมัผสับรรยากาศใหม่ที่เทรนด์
ก าลงัมาแรงสุด ๆ กบัการชมเมืองอิสตนับูลใน
รูปแบบสไตล์เมืองเก่า ย่าน Fener & Balat 
เป็นชุมชนชาวยวิ เก่าแก่กวา่ 100 ปี ทีอ่าศยัอยู่
ในเขตเมืองเกา่ของกรุงอสิตนับูล ซึง่บรเิวณน้ีจะ
อยูใ่นบรเิวณสว่นทีเ่ป็นฝั่งยโุรป ชาวยวิสว่นใหญ่
จะสร้างบ้านตามแนวสนัเขาเล่นระดบัอย่างมี
เอกลกัษณ์ ตวัอาคารเองก็ดูคลาสสคิในแบบตึก
เกา่แก ่และทีส่ าคญัยงัแตง่แตม้ไปดว้ยสสีนัสดใส
สะดุดตาน่ามองมิใช่น้อย จนท าให้เกิดเป็นมุม
ถ่ายรูป ชิค ชิค เก๋ เก๋ ถูกใจบรรดา หนุ่ม สาว 
และชา่งภาพเป็นอนัมาก บอกไดค้ าเดียววา่ถูกใจใชเ่ลย 
 
 
 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่      

                      พกัคา้งคืน ที ่ GOLDEN TULIP  HOTEL  5* หรือเทียบเทา่ มาตรฐานตุรกี 

 

วนัที ่3  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ช้อปป้ิงสไปซ์ มาร์เก็ต - เมือง

ชานคัคาเล่ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
น าทา่น ลอ่งเรือไปตามชอ่งแคบ
บอสฟอรสั  Cruise Along the 
Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝั่ งมีความ
สวยงามมาก ช่องแคบน้ีท า
หน้าทีเ่ป็นเสน้แบง่ระหวา่งยุโรป 
และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเล
ด า  The Black Sea เข้ าก ับ 
ท ะ เ ล ม า ร์ ม า ร่ า  Sea of 
Marmara มี ค ว า ม ย า ว  3 2 
กิโลเมตร ใหท้า่นได้ชมทวิทศัน์
ท ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตา
ของ ช่องแคบบอสฟอรสัที่เป็น
จุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคญัยิง่ในการ
ป้องกนัประเทศตุรกีอกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนต ัง้เรียงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น้ี 
จากนั้นน าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่  Palace เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ
เจรญิอยา่งสงูสดุท ัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดอิอตโตมนั ใช้เวลากอ่สรา้งท ัง้สิน้ 12 
ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกทีไ่ดร้บัการตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมค่ านึงถงึ
ความสิน้เปลืองใด ๆ ท ัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึง่อยูเ่หนืออา่ว
เล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่
ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหมึาหนกั 4.5 ตนั 

 
 
 
 



 
ส่งท้ายครึ่งวนัช่วงเช้าด้วยการน าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดส
ไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัเลื่องชื่อ
ของตุรกี อยา่ง แอปปลคิอท หรือจะเป็นถ ั่วพทิาชโิอ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

น าท่ าน เดินทา ง โดยรถโค้ชมุ่ ง ห น้ าสู่ เ มื อ งช านัคคา
เลC่anakkale ต ัง้อยูร่มิทะเลมาร์มารา่ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พกัคา้งคืน ที ่ PARION  HOTEL  5* หรือเทียบเทา่ มาตรฐานตุรกี 

 

วนัที ่4  มา้ไมเ้มืองทรอย – วหิารอะโครโปลสิ – เมืองคซูาดาซ ึ
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย 

Wooden Horse of Troy อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวุธ

ยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูด

นกัท่องเที่ยวจากท ั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้

เห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออก

เดนิทางสู ่เมืองเปอร์กามมั Pergamum เป็นสถานทีต่ ัง้ของ

โบราณสถานทีส่ าคญั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

น าทา่นชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลสิ Acropolis ซึ่งถูกกลา่วขวญัถงึประหน่ึงดนิแดน

ในเทพนิยายม ีโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลกซึง่จผุูช้มไดถ้งึ10,000 คน ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัโบราณ



 
สถานทีม่คีวามสวยงาม และรูถ้งึความเฉลียวฉลาดของชาวเตร์ิกในสมยัโบราณ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ

เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.20 ช ั่วโมง) เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัทางการคา้อกีเมอืงหน่ึงของตุรกี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

พกัคา้งคืน ที ่ RAMADA SUITES KUSADASI  5* หรือเทียบเทา่ มาตรฐานตุรกี 
 

วนัที ่5  เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมอืงปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ

อาณาจกัรโรมนั ชม อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library 

of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 

สรา้งขึ้นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแหง่น้ีคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก 

จากนั้นปิดทา้ยกนัทีส่ิง่กอ่สรา้งทีม่ีขนาดใหญท่ีสุ่ดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre 

ซึ่งสรา้งโดยสกดัเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นทีน่ ั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 

10 ของประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมยักรีกโบราณ แตพ่วกโรมนัมาปรบัปรุงใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้ น า

ทา่นช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลติเสื้อหนงัคณุภาพสูง ซึง่ตุรกีเป็นประเทศทีผ่ลติหนงัทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีท ัง้

ยงัผลิตเสื้อหนงัสง่ใหก้บัแบรนด์ดงัในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อสิระให้

ทา่นเลือกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 



 
  จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง) เป็น  อีกหน่ึงเมืองที่มีนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก  

น าทา่นชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาต ิณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   ค าว่า  “ปามุคคาเล่”  ใน

ภาษาตุรกี หมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตก 

 หนิปูนสีขาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่ีอุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นทีม่ีแรห่นิปูน (แค

ลเซีย่มออกไซด์) ผสมอยูใ่นปรมิาณ ทีสู่งมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ทีต่ ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิ

เหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจบัตวัแข็งเกาะ  ก ัน เ ป็นริ้ ว  เ ป็นแอ่ง  เ ป็นช ั้น 

ลดหล ั่นกนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

  

 

 

  ยากจะหาทีใ่ดเหมือน จนท าให ้ปามุคคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี   ค.ศ. 1988 น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแหง่น ้าพุ

เกลือแรร่อ้น น าทา่นชมหน้าผาทีข่าวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน ้า   เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและ

น ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปยุฝ้าย น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะช ัน้จะแข็งเป็น 

 หินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย์ น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 

ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามา  ดืม่ เพราะเชื่อวา่มีคุณสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 

ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปสัสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว  โรมนัเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถ

รกัษาโรคได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที ่  PAM THERMAL HOTEL 5*    หรือเทียบเทา่ มาตรฐานตุรกี      
 



 
 

วนัที ่6  เมืองอสิปาร์ตา – หมูบ่า้นคยูชูกั - เมืองคปัปาโดเกีย  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสปาร์ตา (Isparta) เป็นที่รู ้จกักนัในนาม “เมืองแห่งดอก กุหลาบ” 

เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีปลูกดอกกุหลาบส่งออกให้กบัประเทศฝร ั่งเศส เพื่อผลิต น ้าหอม น าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้านคูยูชกั (Kuyucak Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ห้อม ล้อมไปด้วยสีม่วง

สวยงามของดอกลาเวนเดอร์ น าทา่นเทีย่วชม ทุง่ดอกลาเวนเดอร์ (Lavender Farm) พรอ้มบาน

สะพร ั่งสวยงามเต็มที่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้น เดือนสิงหาคม (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาพ

อากาศ) ซึ่งบริเวณเมืองน้ี เป็นพ้ืนทีลุ่ม่สลบักบั ภูเขารายลอ้ม จึงมีพื้นทีใ่นการปลูกดอกไม ้ผลไม้

ตามฤดูกาลอย่างมากมาย ให้ท่านได้ อิสระได้เก็บภาพบรรยากาศสวยงามภายในทุ่งดอกลาเวน

เดอร์ตามอธัยาศรยั 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองค ัปปาโดเกีย 

Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.20 ช ั่วโมง) ระหว่างทางให้

ท่านได้แวะพกั เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม 

Caravansarine สถานที่พกัแรมของพ่อค้าชาว 

เตร์ิก สมยัออตโตมนั ทีย่ิง่ใหญ ่

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบ

บุฟเฟต์ 

จากนั้นน าทา่นชม “ระบ าหน้าทอ้ง” Belly Dance 

ประกอบดนตรี ของสาวน้อยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ที ่    UCHISAR  KAYA HOTEL      สไตล์ โรงแรมถ า้ 

  !! หมายเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

 

วนัที ่7  นครใตด้นิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑ์กลางแจง้ เกอเรเม ่– ชอ้ปป้ิง – อสิ

ตนับูล – กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. ส าหรบัทา่นทีส่นใจ ทวัร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทติย์ยามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

(ทวัร์นั่งบอลูนน้ีไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร์ คา่ขึน้บอลลนูประมาณทา่นละ 250 USD  ในกรณีทีช่ าระ

เป็นเงนิสด และ 270 USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หน้าทีบ่รษิทับอลลูน รอรบัทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 



 
* ( ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ื้อทวัร์ขึน้บอลลูน  อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าช ั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภยัจากข้าศึกศตัรูนครใต้ดิน

ไคมคัลีมีช ั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเครื่องทุกอย่างท ั้งห้องโถง 

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 



 
น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาครสิต์ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถ า้

เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ย

กบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัภูเขารูปทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั น า

ทา่นชม เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรย์แปรสภาพเป็นหบุ

เขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนม้าพนัธุ์ดี 

ต ัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นทีเ่กิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮา

ซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายท ั่ว

บ ริ เ วณ จนท ับ ถ ม เ ป็ น

แผ่นดินช ั้น ใหม่ขึ้ นมา 

จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน 

แดด และหิมะ ก ัดเซาะ

กรอ่นหนิ แผน่ดนิภเูขาไฟ

ไปเรือ่ย ๆ นบัแสนนบัลา้น

ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตา น่ า

พิศวง ทีเ่ต็มไปด้วยหนิรูป 

แทง่ กรวย ปล่อง กระโจม 

โดม และอกีสารพดัรูปทรง 

ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ

นิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้

พื้นทีม่หศัจรรย์แหง่น้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรกี จากนัน้ใหท้า่น

ได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ อิสระกบัการเลือกซื้อสินคา้และของทีร่ะลึกได้

ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ 

เทีย่วบนิที ่TK 2009 (ใช้เวลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ช ั่วโมง)  

21.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงอสิตนับูล (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

 

 

 

วนัที ่8  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร 

01.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบนิที ่TK 68 (ใช้

เวลาในการบนิ ประมาณ 9.25 ช ั่วโมง) 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 
 

 

 

 
 
 
 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ไมส่ามารถสะสมไมล์ได ้
 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอ

แนะน าใหน้กัทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นต ั๋วกรุ๊ป หากออกต ั๋วแล้ว นกัท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนั

เดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไมเ่กนิ 8 กโิลกรมั)       

 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวมถงึ 

ต ั๋วเครื่องบินไป-กลบั ช ั้นนกัท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 

กโิลกรมั/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตุรกี 

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรือ รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หน้าทีไ่กด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่แฟกซ์, เครือ่งดืม่มนิิบาร์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ 

คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่ ,คนขบัรถ ,คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ไทย รวมท ัง้หมด 80 USD / ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

คา่ท าวคัซีน พาสปอร์ต Vaccine Passport 

 

 

 

 

 

END OF 

SERVICE 



 
เงือ่นไขการจองทวัร์ ลาเวนเดอร์ตรุกี 8 วนั 

การช าระเงนิ งวดที ่1: ส ารองทีน่ ั่งมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลือท ัง้หมด   ภายใน 45 วนัลว่งหน้ากอ่นออกเดนิทาง 

*** กรณีรฐับาลหา้มเดนิทางไปตา่งประเทศ สามารถรบัเงนิมดัจ าคนืได ้*** 

หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการลา่ช้าของ
สายการบนิ  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   
ท ัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ
เรียกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรือสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัร์จดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตก
ลง หรือ แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และไมค่นืเงนิคา่ทวัร์ที่
ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฏเิสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือ
การหลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไม่
รบัผดิชอบ หากทา่นถูกปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนิกัทอ่งเทีย่วใช้
หนงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลือดหมู 
 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัหากท่านต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิทัไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านที่จะออกต ั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกต ั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจาก
พนักงานแล้วทวัร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ย วข้องกบัต ั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 
เตียงTriple Room ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวาม
แตกต่างกนัซึ่งอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด้หอ้งพกัติดกนัตามทีต่้องการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 
เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรบัอากาศทีม่ี
จะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเทา่นัน้ 

 โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบั
มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบนุ ัน้เป็นการจดัอนัดบัของการทอ่งเทีย่วประเทศตุรกี 



 
 ในชว่งเทศกาล หรือ ชว่งทีต่รงกบัวนัหยุดส าคญัตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธ ิ

พกัโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 
 

 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาด
ตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลช ั่นน ้าหอมยาสีฟนัเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอยีดอกีคร ัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑ์ละไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วม
เป็นทีเ่ดียวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบนิพล
เรือนระหวา่งประเทศ ICAO 

 หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้น
เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรบัน ้าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ  20 กิโลกรมั (ส าหรบั
ผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรียกเก็บคา่ระวาง
น ้าหนกัเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิ
ก าหนด 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมี
ความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สงู ( 18 น้ิว ) 

 รายการทวัร์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได้ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระคา่ใช้จ่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญจ่ะมีไมเ่พียงพอ ในกรณีทีท่า่นต้องการจะได้

กระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอแนะน าวา่ทา่นสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดีทีสุ่ด แตถ่า้ไมร่ีบรอ้น
ทางมคัคุเทศก์ชาวไทย และมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้น้าหอ้งพกัของทา่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


