
 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

นําชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 
สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม” 

ชม “พระราชวังทอปคาป” ซึ่งไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก 

นําทาน “ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส” หนึ่งชองแคบเลื่องช่ืออันดับตนๆของโลก 
พิเศษ ชมโชวระบําหนาทอง สไตลพื้นเมอืง ณ เมืองคัปปาโดเกีย **บริการเครื่องดื่มฟรีตลอด

การแสดง** 

กําหนดการเดินทาง 

ออกเดินทางวันท่ี 

14-23 ก.ย. / 16-25 ก.ย. / 19-28 ก.ย. / 26 ก.ย.-05 ต.ค.2561  



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
23.30 น .   ส ม าชิ ก ทุ ก ท าน พ ร อ ม กั น  ณ  ท าอ าก าศ ย าน สุ ว รรณ ภู มิ  ผู โด ย ส ารข าอ อ ก ระห ว า งป ระ เท ศ 

เคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวย พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
วันที่2       โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย      
02.35 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837 
05.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง) 
07.25 น. ออกเดินทางสู เมืองอาดานา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR438 
11.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานอาดานา ซากีรปาซา ประเทศตุรกี หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดาน

ศุลกากรเรียบรอยแลว 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานเดินทางสู “เมืองคัปปาโดเกีย” (Cappadocia) เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ซึ่งองคการ

ยูเนสโก ไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก นําทานเก็บภาพ “มัสยิดซันเกอ เบย” (Sungurbey Mosque)    

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) อันเลื่องชื่อ ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
ระบําหนาทองเปนการเตนรําที่เกาแกอยางหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิ
เตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมา
จนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่
โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

พักที่ :      AVRASYA HOTEL                                                              หรือที่พักระดับใกลเคียง                                          
วันที่3        คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – นครใตดิน – อุชิซาร – กรุงอังการา  
05.00 สําหรับทานที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตยขึ้น ทานสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air 

Balloon Tour ได ราคาประมาณ 230 USD ตอทาน (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) สําหรับประกันภัยที่ทําจาก
เมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของทาน) 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 

นําทานชม “พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม” 

(Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลาง

ของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิด

ของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการ

ขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถและยังเปน

การปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็น

ดวยกับศาสนาคริสต นําคณะทานชม “เมือง

คัปปาโดเกีย” (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิ

ประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขารอง

ลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงตาง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย  เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไทต(ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยู

ใน 



 

 

ดินแดนแถบนี้) แปลวา ดินแดนมาพันธุดีตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกีเปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ

จนทับถมเป น แผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนหิน แผนดินภูเขาไฟไปเรื่อย 

ๆ นับแสนนับลานปจนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย ปลอง กระโจม โดม 

และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้ นที่เรียกขานกันวา ปลองไฟนางฟา ในปค.ศ. 1985 

ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี ชม “นครใต

ดิน”  (Underground City) เมืองใตดินของ

ตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอ

ถึงกัน เปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบ

ภัยชาวโรมันที่ตองการทําลายรางพวกนับถือ

ศาสนาคริสต เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ แตละชั้น

มีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปน

หอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ หอง

โถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ําและระบบระบาย

อากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยู

ลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวน

กันไมได  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานแวะ “ชมโรงงานทอพรม” (Carpet Factory)  “โรงงานเซรามิค” (Pottery) และ “รานจิว

เวอรร่ี”(Jewellery) สินคาคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัยอิสระกับการเลือก

ซื้อสินคา และของที่ระลึก นําคณะทานเดินทางสู “กรุงอังการา” (Ankara) เมืองหลวง ของประเทศตุรกี เปนเมืองที่

ใหญเปนอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศและพัฒนาเติบโตขึ้นมา โดยไดรับอิทธิพลจากทั้งฝงยุโรป

และตะวันออกกลาง จึงทําใหเปนอีกเมืองที่มีความผสมผสานที่เเสนจะลงตัวเปนอยางยิ่ง รวมทั้งวัฒนธรรมที่ควรคาแก

การมาสัมผัส  

ค่ํา               บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      ATALAY HOTEL                                                                หรือที่พักระดับใกลเคียง                                          
วันที่4       อังการา – อิสตันบูล – สุเหราสีน้ําเงิน – พระราชวังทอปคาป – สุเหราเซนตโซเฟย 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําคณะทานเดินทางสู “เมืองอิสตันบูล” (Istanbul) เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอน



 

 

คริสตกาล อิสตันบูล ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 

2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหอิสตันบูลมีเอกลักษณเฉพาะที่

พิเศษ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําชม “สุเหราสีน้ําเงิน” (Blue Mosque) หรือชื่อเดิม คือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) 

**การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา 

ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพ

สถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณา

ทํากิริยาใหสํารวม**  สุเหรานี้สรางในป 2152 

เสร็จป  2159 (1 ป ก อน สุลต าน อาห เห ม็ ด

สิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอ

เรียกสวด อยู  6 หอ เปนหอคอยสูงใหผูนํา

ศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อให

ผูคนเขามาสวดมนตตามเวลาในสุเหรา  ชื่อ

สุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เปน

ตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 

260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye)  *** หมายเหตุ สุเหราสีน้ําเงินปดบูรณะซอมแซมตั้งแตกลางเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2561 

***  นําทานเขาชม “พระราชวังทอปคาป” (Topkapi Palace) ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซึ่งถือเปนเขตประวัติศาสตรที่

ไดรับ การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปคาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที ่2 

ในป ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สรางพระราชวังแหงนี้

สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอรนและทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักร

ออตโตมัน พระราชวังแหงนี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงสี่พันกวาคน นําทานเขาชม “สุเหรา

เซนตโซเฟย” (Saint Sophia) หรือ โบสถฮาเจีย โซเฟย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง กอนจะไดรับคัดเลือก

เขารอบสุดทายใหเปน 1 ใน 21 สิ่งมหัศจรรยยุคใหมอีกครั้งในป ค.ศ. 2007 เปนตนแบบสถาปตยกรรมโบสถของ

คริสตศาสนิกชนตะวันตกยุคไบเซนไทน (Byzantine) ทั้งนิกายออรโธดอกซ และคาทอลิกกรีก ในอดีตเปนโบสถทาง

ศาสนาคริสต ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       RAMADA ENCORE HOTEL                                            หรือที่พักระดับใกลเคียง      
วันที่5    อิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – แกรนดบาซาร – ไอวาลิค   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะทาน “ลองเรือชมชองแคบบอส

ฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเปนหนึ่งใน

ชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก เปน



 

 

พรมแดนธรรมชาติที่แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมตอกับทะเลดํา (The Black Sea) เขา

กับทะเลมารมารา (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกวางตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือ

วาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ ระหวางการลองเรือ ผานชม “พระราชวังโดลมา

บาเชห” (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตานอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สราง

ดวยหินออน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริมชายฝงทะเลมารมาราใน

ชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรป จากนั้น นําทานสู “แกรนดบาซาร” (Grand Bazaar) ตลาดชอปปงที่ใหญและ

โดงดังที่สุดในตุรกีเปนตลาดสไตลเตอรกิชแท ๆ ภายในตลาดตกแตงไวอยางสวยงามและเปนตลาดเกาแกเปดมานาน

กวา 1,500 ป ซึ่งสรางตั้งแตป ค.ศ. 1453 มีเนื้อที่ท้ังหมดเกือบ ๆ 200 ไร มีรานคาขายของตาง ๆ มากถึง 5,000 รานคา ที่

ตลาดแกรนดบาซารมีสินคาใหเลือกมากมายไมวาจะเปนของกินเลนขนมของตุรกีที่หาซื้อจากที่ไหนไมได ของที่ระลึกที่

แนะนําก็จะเปน ลูกปดตาปศาจ เครื่องราง  ชา ผลไมอบแหง  ถั่วหลากชนิดเชน ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ หรือจะเปน

ขนมหวาน เตอรกิสดีไลต  เครื่องเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกัน เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบื้อง

เพนทติดผนัง  และของที่ระลึกอื่น ๆ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู “เมืองไอยวาริค” (Ayvalik) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     HALIC PARK HOTEL                                                       ที่พักระดับใกลเคียง       
วันที่6       ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําคณ ะทาน เดินทางเข าสู  “ เซลจุก” 

( Selcuk)  เมืองโบราณขนาดเล็กไมไกลจาก

เมืองโบราณ ในเอเฟซุส จากนั้นนําคณ ะชม 

“โรงงานเครื่องหนัง” ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง

ของประเทศตุ รกี   จากนั้ นนํ าคณ ะท านชม 

“เมืองโบราณเอเฟซุส” (Ephesus) หรือ

เอเฟส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน เปนเมืองเกายุค

จักรวรรดิโรมันที่ถือวาเจริญรุงเรืองดวยศิลปะ

วิทยาการ มีระบบวางทอน้ํา หอสมุด และอื่นๆ

รวมทั้งโรงละครใหญทรงโคงแบบพิมพนิยมของกรีกโบราณ มีลานกวางตรงกลาง แบงที่นั่งคนดูเปน 3 ชั้นตามระดับ

ความสําคัญไลไปจนถึงคนธรรมดาสามัญ ใชเปนท่ีเปนที่ประชุม จัดแสดงละครและการตอสูสิงสาราสัตวของเหลาทาส 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะออกเดินทางสู “เมืองปามุคคาเล” (Pamukkale)  คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง 

“ปราสาทปุยฝาย” Pamuk หมายถึง ปุยฝาย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธาร

น้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูนผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 

“คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทํา ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว

เปนแองเปนชั้นลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปน

เอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทาง



 

 

ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปค.ศ. 1988  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     TRIPOLIS HOTEL                                                                      ที่พักระดับใกลเคียง        
วันที่7       ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝาย – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะทานชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศักดิ์สิทธิ์ ( Hierapolis) สันนิษฐานกันวามีอายุประมาณ 

2200 ป เพราะถูกสรางขึ้นกอนคริสตกาล ในยุคของกษัตรยิยูเมเนสที ่2 แหงอาณาจักรเพอรกามอน โดยสรางใหอยูใกล

กับแองน้ําแรรอนปามุคคาเล แตหากถอดความคําวาเฮียราโพลิส หมายถึง เมืองแหงความศักดิ์สิทธ เชนเดียวกับเมืองทุก

เมืองที่มียุครุงโรจนและยุคเสื่อมถอยเฮียราโพลิสเองก็เปนแบบนั้น หลังจากเมืองนี้ถูกยกใหพวกโรมัน ก็เกิดแผนดินไหว

ครั้งรุนแรงจนเมืองยอยยับ ประมาณปลายศตวรรษที่ 2 เฮียราโพลิส คอยๆถูกบูรณะฟนฟูขึ้นใหม จนกาวสูศตวรรษที่ 3 

ดวยความรุงโรจนสุดๆแตเวลาเคลื่อนไปถึงศตวรรษที ่7 ก็ถึงยุคเสื่อม เมื่อถูกขาศึกตางถิ่นรุกราน นอกจากนี้ยังไดรับความ

เสียหายจากแผนดินไหว จากนั้น นําทานชม “ปราสาทปุยฝาย” (Cotton Castle) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นํา

ทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือน

สรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝาย น้ําแรที่ไหลลง

มาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปน

รูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรนี ้มีอุณหภูมิ

ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง

นิยมไปอาบหรือนํ ามาดื่ม  เพราะเชื่อวามี

คุณ สมบัติ ในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ

อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ 

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอน

สามารถรักษาโรคได  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําคณะทานออกเดินทางสู “เมืองคอนยา” (Konya) เปนเมืองที่นิยมใชเปนจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเปน

เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปน

อาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกีหรือที่ยุค

นั้นเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ 

นํ าท าน ชม  “พิ พิ ธภัณ ฑ เมฟลาน า” 

(Mevlana Museum) อาคารหลังใหญที่มีโดมสี

เขียวทรงแปลกตาหลังนี้แมจะเปนพิพิธภัณฑใน

ปจจุบัน แตในอดีตแลวที่นี่คือสถานที่สําหรับ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สรางโดย 

“เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” ( Mevlana Celaleddin Rumi ) และบรรดานักบวชในศาสนาจะใชเปนที่สวดมนตทํา

สมาธิดวยวิธีการอดอาหารเพื่อทรมานตัวเองแลวไปเดินหมนุวนเปนวงกลมพรอมกบัการทําจิตใหสงบดวยการฟงเสียงขลุย

เรียกวิธีนี้วา “Whirling Dervishes” ดานหนาพิพิธภัณฑจะมีสวนสวยริมทางเดนิที่ปูดวยแผนหิน สวนพิพิธภัณฑนั้นก็



 

 

ยังตกแตงอยางสวยงาม แตก็เปนไปในรูปแบบของมุสลิมดานหนึ่งของพิพิธภัณฑแหงนี้จะเปนสุสานของ เมฟลานา เจ

ลาลุดดีน รูมี ผูสราง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุมลูกศิษยผูติดตามรับใชใกลชิดทานดวย อีกทั้งในวันที ่17 ธันวาคม

ของทุกปจะมีการเฉลิมฉลองวันครบรอบการจากไปของเมฟลานาเมื่อป ค.ศ. 1271 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     OZKAYMAK HOTEL                                                                 ที่พักระดับใกลเคียง        
วันที่8      คอนยา – อาดานา – ชมเมือง   
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําคณะทานเดินทางเขาสู  “ เมืองอาดานา”  

(Adana) เปนเมืองทางตอนใตของประเทศตุรกี และ

เปนศูนยกลางการคาและกสิกรรมที่สําคัญ เมืองตั้งอยู

บนฝงซายของแมน้ําเซยฮาน อยูหางจากทะเลเมดิเตอร

เรเนียนราว 30 กม. เปนเมืองหลวงของจังหวัดอาดานา 

 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บาย นําคณะทานชม “หอนาฬกิา” (The Great 

Clock Tower) เปนหอนาฬิกาประจําเมือง สรางขึ้นใน

ปค.ศ. 1882 มีความสูง 32 เมตรอีกทั้งเปนหอนาฬิกาที่

สูงที่สุดในประเทศตุรกี จากนั้นชม “สุเหราอูลู คา

มิล” (Great Mosque) สุเหราโบราณแหงศตวรรษที ่

16 ไดชื่อวาเปนส่ิงกอสรางในยุคเมดิอิวัลท่ีมคีวาม

สวยงาม ชม สะพานหิน (Tas Kopru) เปนสะพาน

โรมันทอดแมน้ําเซยฮาน (Seyhan) ในอาดานาที่อาจ

สรางขึ้นในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่สอง สะพานเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในเสนทางการคาโบราณจากทะเลเมดิเตอร 

เรเนียนไปยังอนาโตเลีย (Anatolia) และเปอรเซีย (Persia) เปนอีกสะพานที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งในโลก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      GOLDEN DELUXE HOTEL                                             ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่9       สนามบิน – โดฮา             
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

สมควรแกเวลา นําคณะทานเดินทางสู ทาอากาศยานอาดานา ซากีรปาซา 

12.25 เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR439 
16.15 เดินทางถึงประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  

18.30 เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR826 
วันที1่0      กรุงเทพฯ 
05.30 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คชั่นส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 



 

 

อัตราคาบริการ  

ออกเดนิทางชวง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง
                      จายเพิ่ม 

 

 14-23 ก.ย. / 16-25 ก.ย. / 19-28 ก.ย. /  
26 ก.ย.-05 ต.ค. 2561  

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

ตองการเดนิทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาทีบ่ริษัท 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-อาดานา-กรุงเทพฯ) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน  

12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตวั หากวันเขาพกัตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทํา

ใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรูและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม)/หากผูเดินทางอายเุกิน 75ป หรือไมไดเดินทาง

ไปและกลับพรอมคณะ (ตองซื้อประกันเพิ่ม)  

 น้ําดื่มบริการบนรถโคช อาหารเสริม และขนมขบเคีย้ว 

 หากทานลืมสัมภาระไวในหองพกั มีคาใชจายในการจดัสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 น้ําดื่มบนรถ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนกังานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษทัฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากปองกนัการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพกัสาํหรับทกุทาน) 

 คาทิปพนกังานขับรถและไกดทองถิน่ วนัละ 5 USD / ทาน / วัน  
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองพรอมชําระเต็มจํานวน 32,900 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และ

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง



 

 

ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง 

ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืน

วีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความ

ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณา

วีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให

ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจง

ใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะ

เปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 


