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สัมผสัความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
น าชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 
สัมผสัความงดงามของ “พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” 

ชม “พระราชวงัทอปคาปี” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
น าท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หน่ึงช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัต้นๆของโลก 

พเิศษ ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง สไตล์พืน้เมือง ณ เมืองคปัปาโดเกยี **บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง** 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ออกเดนิทางวนัที่ 
07-16 พ.ย. // 21-30 พ.ย. // 28 พ.ย.-07ธ.ค. // 05-14 ธ.ค. 2561 

 23 ม.ค.-01 ก.พ. // 10-19 ก.พ. // 10-19 มี.ค. // 17-26 มี.ค. // 24 มี.ค.-02 เม.ย. 2562 
วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.30 น .   ส ม าชิ ก ทุ ก ท่ านพ ร้อมกัน  ณ  ท่ าอ าก าศยาน สุ วรรณ ภู มิ  ผู้ โด ยส ารข าออกระห ว่ างป ระ เท ศ 

เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2       โดฮา – อาดานา – คปัปาโดเกยี      
02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอาดานา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR438 
11.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอาดานา ซากีร์ปาซา ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองคัปปาโดเกีย” (Cappadocia) เมืองท่ีมีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ซ่ึง

องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก  น าท่านเก็บภาพ “มัสยิดซันเกอ เบย์” (Sungurbey 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Mosque)    
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพืน้เมือง “ระบ าหน้าท้อง” (Belly Dance) อนัเล่ืองช่ือ ณ เมืองคัปปาโดเกยี ระบ า
หน้าท้องเป็นการเต้นร าที่เก่าแก่อย่างหน่ึง เกดิขึน้เม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์
เรเนียนนักประวัติศาสตร์เช่ือกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมา
จนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยปิซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่
โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกใีนปัจจุบัน (บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 

พกัที่ :      AVRASYA HOTEL                                                              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                           
วนัที่3        คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดนิ – อุชิซาร์ – กรุงองัการา  
05.00 ส าหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความงามของพระอาทิตย์ขึน้ ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot 

Air Balloon Tour ได้ ราคาประมาณ 230 USD ต่อท่าน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ส าหรับประกันภัยที่ท า
จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional tour 
ขึน้กบัดุลยพนิิจของท่าน) 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 
 
 
 

น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” 
(Goreme Open Air Museum) ซ่ึ ง เ ป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 
ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ าเป็นจ านวน
มากเพื่อสร้างโบสถ์และยงัเป็นการป้องกนั
การรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วย
กบัศาสนาคริสต์ น าคณะท่านชม “เมืองคัป
ปาโดเกีย” (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวย
หิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต(์ชนเผา่รุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ ดินแดนมา้พนัธ์ุดีตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ล้านปีท่ีแล้ว เถ้าลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวน
มหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็ น แผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ 
กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตา
น่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนใน
เทพนิยายจนผูค้นในพื้ นท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปีค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นท่ี
มหั ศ จรรย์แ ห่ ง น้ี เป็ น ม รดกโลกท าง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 
ชม “นครใต้ดิน” (Underground City) เมือง
ใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมี
อุโมงค์เช่ือมต่อถึงกัน เป็นสถานท่ีท่ีผูน้ับ
ถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันท่ี
ตอ้งการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต์ 
เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความ
กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท าเป็นห้อง ๆ มีทั้ งห้องครัวห้องหมกัไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใช้
ประชุม มีบ่อน ้ าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง
ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
บ่าย จากนั้นน าท่านแวะ “ชมโรงงานทอพรม” (Carpet Factory)  “โรงงานเซรามิค” (Pottery) และ “ร้านจิวเวอร์

ร่ี”(Jewellery) สินคา้คุณภาพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระกบัการ
เลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก น าคณะท่านเดินทางสู่ “กรุงอังการา” (Ankara) เมืองหลวง ของประเทศตุรกี 
เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับูล ตั้งอยูก่ึ่งกลางของประเทศและพฒันาเติบโตข้ึนมา โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากทั้งฝ่ังยุโรปและตะวนัออกกลาง จึงท าให้เป็นอีกเมืองท่ีมีความผสมผสานท่ีเเสนจะลงตวั
เป็นอยา่งยิง่ รวมทั้งวฒันธรรมท่ีควรค่าแก่การมาสัมผสั  

ค ่า               บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
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พกัที่ :      ATALAY HOTEL                                                                หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                           
วนัที่4       องัการา – อสิตนับูล – สุเหร่าสีน า้เงนิ – พระราชวงัทอปคาปี – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองอสิตันบูล” (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่

ก่อนคริสตกาล อิสตนับูล ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมือง
เดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวปียุโรป และทวปีเอเชีย สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป 
ท าใหอิ้สตนับูลมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีพิเศษ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าชม “สุเหร่าสีน ้าเงิน” (Blue Mosque) หรือช่ือเดิม คือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed 

Mosque) **การเข้าชม สุ เห ร่าทุ กแห่ ง
จะต้องถอดรองเท้า  ถอดหมวก ถอด
แว่นตาด า เป็นการเคารพสถานท่ี ถ่ายรูป
ได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยาให้
ส ารวม**  สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 
2159 (1 ปี ก่ อ น สุ ล ต่ า น อ า ห์ เห ม็ ด
ส้ินพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มี
หอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้
ผูน้  าศาสนาข้ึนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มาสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า  ช่ือสุเหร่าสีน ้ า
เงินภายในประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น 
เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์
โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์
และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ท่ี
พกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)  น าท่านเข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” (Topkapi 
Palace) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ท่ีได้รับ การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปคาปี สร้างข้ึนโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นท่ี
กวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสร้างพระราชวงัแห่งน้ีสามารถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของ
อาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศยัอยูร่วมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คน น า
ท่านเขา้ชม “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย” (Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลาง ก่อนจะไดรั้บคดัเลือกเขา้รอบสุดทา้ยใหเ้ป็น 1 ใน 21 ส่ิงมหศัจรรยย์คุใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 2007 เป็น
ตน้แบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริสต์ศาสนิกชนตะวนัตกยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ทั้งนิกายออร์โธ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ดอกซ์ และคาทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :       RAMADA ENCORE HOTEL                                            หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
วนัที่5    อสิตนับูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซ่าร์ – ไอวาลคิ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบั
ตน้ๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีแบ่งอิสตนับูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมต่อ
กบัทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. 
ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวา่สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนั
ท่ีน่ี ระหวา่งการล่องเรือ ผา่นชม “พระราชวังโดลมาบาเชห์” (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล 
เมซิด (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสาน
กบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีป
ยุโรป จากนั้น น าท่านสู่ “แกรนด์บาซาร์” 
(Grand Bazaar) ตลาดช้อปป้ิงท่ีใหญ่และ
โด่งดงัท่ีสุดในตุรกีเป็นตลาดสไตล์เตอร์
กิชแท้ ๆ  ภายในตลาดตกแต่งไว้อย่าง
สวยงามและเป็นตลาดเก่าแก่เปิดมานาน
กวา่ 1,500 ปี ซ่ึงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มี
เน้ือท่ีทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้านคา้ขาย
ของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้านคา้ ท่ีตลาดแกรนดบ์าซ่าร์มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายไม่วา่จะเป็นของกินเล่นขนม
ของตุรกีท่ีหาซ้ือจากท่ีไหนไม่ได ้ของท่ีระลึกท่ีแนะน าก็จะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เคร่ืองราง  ชา ผลไมอ้บแห้ง  
ถัว่หลากชนิดเช่น ถัว่แมคคาดาเมีย พิตาชิโอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กิสดีไลต ์ เคร่ืองเทศ  เซรามิก จาน 
ชาม แจกนั เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบ้ืองเพนทติ์ดผนงั  และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองไอยวาริค” (Ayvalik) 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     HALIC PARK HOTEL                                                       ที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่6       ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล่   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 น าคณ ะท่ าน เดิ นท าง เข้ า สู่  “ เซ ล จุ ก ” 
( Selcuk)  เมืองโบราณขนาดเล็กไม่ไกล
จากเมืองโบราณในเอเฟซุส จากนั้นน าคณะ
ชม “โรงงานเคร่ืองหนัง” ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัของประเทศตุรกี  จากนั้นน าคณะท่าน
ชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” (Ephesus) หรือ
เอเฟส เมืองโบราณยุคกรีกโรมนั เป็นเมือง
เก่ายุคจกัรวรรดิโรมนัท่ีถือว่าเจริญรุ่งเรือง
ดว้ยศิลปะวิทยาการ มีระบบวางท่อน ้ า หอสมุด และอ่ืนๆรวมทั้งโรงละครใหญ่ทรงโคง้แบบพิมพนิ์ยมของ
กรีกโบราณ มีลานกวา้งตรงกลาง แบ่งท่ีนั่งคนดูเป็น 3 ชั้นตามระดบัความส าคญัไล่ไปจนถึงคนธรรมดา
สามญั ใชเ้ป็นท่ีเป็นท่ีประชุม จดัแสดงละครและการต่อสู้สิงสาราสัตวข์องเหล่าทาส 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่  “เมืองปามุคคาเล่” (Pamukkale)  ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี  หมายถึง 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึน
จากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก 
ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นข้ึนมาเหนือผิวดิน และท า 
ปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามุคคาเล่ ไดรั้บ
การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     TRIPOLIS HOTEL                                                                      ที่พกัระดบัใกล้เคยีง        
วนัที่7       ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลสิ – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะท่านชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศักด์ิสิทธ์ิ ( Hierapolis) สันนิษฐานกันว่ามีอายุ
ประมาณ 2200 ปี เพราะถูกสร้างข้ึนก่อนคริสตกาล ในยุคของกษตัริยย์ูเมเนสท่ี 2 แห่งอาณาจกัรเพอร์กา
มอน โดยสร้างให้อยู่ใกล้กบัแอ่งน ้ าแร่ร้อนปามุคคาเล่ แต่หากถอดความค าว่าเฮียราโพลิส หมายถึง เมือง
แห่งความศกัด์ิสิทธ์ เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองท่ีมียุครุ่งโรจน์และยคุเส่ือมถอยเฮียราโพลิสเองก็เป็นแบบนั้น 
หลังจากเมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมัน ก็เกิด
แผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองย่อยย ับ 
ประมาณปลายศตวรรษท่ี  2 เฮียราโพลิส 
ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟู ข้ึนใหม่  จนก้าว สู่

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ศตวรรษท่ี 3 ด้วยความรุ่งโรจน์สุดๆแต่เวลาเคล่ือนไปถึงศตวรรษท่ี 7 ก็ถึงยุคเส่ือม เม่ือถูกขา้ศึกต่างถ่ิน
รุกราน นอกจากน้ียงัได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว จากนั้น น าท่านชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (Cotton 
Castle) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ย
หอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้น
จะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้
อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพุร้อนสามารถ
รักษาโรคได ้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนย่า” 

(Konya) เป็นเมืองท่ีนิยมใช้เป็นจุดพักของ
การเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่ง
แรกของชาวเติร์กในตุรกีหรือท่ียุคนั้นเรียก 
อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น ้ าของประเทศ น า
ท่านชม “พิพิธภัณฑ์เมฟลานา” (Mevlana 
Museum) อาคารหลงัใหญ่ท่ีมีโดมสีเขียวทรง
แปลกตาหลงัน้ีแมจ้ะเป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั แต่ในอดีตแลว้ท่ีน่ีคือสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลามท่ีสร้างโดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” ( Mevlana Celaleddin Rumi ) และบรรดานกับวชใน
ศาสนาจะใชเ้ป็นท่ีสวดมนตท์ าสมาธิดว้ยวิธีการอดอาหารเพื่อทรมานตัวเองแลว้ไปเดินหมุนวนเป็นวงกลม
พร้อมกบัการท าจิตให้สงบดว้ยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีน้ีวา่ “Whirling Dervishes” ดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์จะมี
สวนสวยริมทางเดินท่ีปูดว้ยแผน่หิน ส่วนพิพิธภณัฑน์ั้นก็ยงัตกแต่งอยา่งสวยงาม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของ
มุสลิมด้านหน่ึงของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจะเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผูส้ร้าง ตลอดจนคนใน
ครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผ์ูติ้ดตามรับใชใ้กลชิ้ดท่านดว้ย อีกทั้งในวนัท่ี 17 ธนัวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิม
ฉลองวนัครบรอบการจากไปของเมฟลานาเม่ือปี ค.ศ. 1271 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     OZKAYMAK HOTEL                                                                 ที่พกัระดบัใกล้เคยีง        
วนัที่8      คอนย่า – อาดานา – ชมเมือง   
เช้า  บ ริการอาหารมื้อ เช้ า  ณ  ห้องอาหารของ

โรงแรมทีพ่กั 
น าคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองอาดานา”  
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(Adana) เป็นเมืองทางตอนใตข้องประเทศตุรกี และเป็นศูนยก์ลางการคา้และกสิกรรมท่ีส าคญั เมืองตั้งอยู่
บนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าเซยฮ์าน อยูห่่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนราว 30 กม. เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอาดา
นา 

 เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย น าคณะท่านชม “หอนาฬิกา” (The Great Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาประจ าเมือง สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1882 

มีความสูง 32 เมตรอีกทั้งเป็นหอนาฬิกาท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศตุรกี จากนั้นชม “สุเหร่าอูลู 
คามิล” (Great Mosque) สุเหร่าโบราณแห่ง
ศตวรรษท่ี 16 ไดช่ื้อว่าเป็นส่ิงก่อสร้างในยุค
เมดิอิวลัท่ีมีความสวยงาม ชม “สะพานหิน” 
(Tas Kopru) เป็นสะพานโรมนัทอดแม่น ้าเซย์
ฮาน (Seyhan) ในอาดานาท่ีอาจสร้างข้ึน
ในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ีสอง สะพานเป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคญัในเส้นทางการคา้โบราณจากทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนไปยงัอนาโตเลีย (Anatolia) และเปอร์เซีย (Persia) เป็นอีกสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :      GOLDEN DELUXE HOTEL                                             ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

       

วนัที่9       สนามบิน – โดฮา             
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

สมควรแก่เวลา น าคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาดานา ซากีร์ปาซา 
12.25 เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR439 
16.15 เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
18.30 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR826 

วนัที1่0      กรุงเทพฯ 
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

07-16 พ.ย. // 21-30 พ.ย. //  
28 พ.ย.-07ธ.ค. 2561 

32,900 32,900 32,900 8,000 

05-14 ธ.ค. 2561 34,900 34,900 34,900 8,000 
23 ม.ค.-01 ก.พ. // 10-19 ก.พ. //  

10-19 ม.ีค. // 17-26 ม.ีค. //  
24 ม.ีค.-02 เม.ย. 2562 

32,900 32,900 32,900 8,000 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-อาดานา-กรุงเทพฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน  

12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไป
และกลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถและไกด์ท้องถิน่ วนัละ 5 USD / ท่าน / วนั  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองพร้อมช าระเตม็จ านวน 32,900 / 34,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทั  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
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-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 


