
 

 

รหัสทัวร SST1902026 
ทัวรตุรกี ริเวียรา ปใหม บินภายใน 2 ขา 10 วัน 7 คืน (TK) 
 

อิสตันบูลสุเหงาสีน้ําเงิน โบสถเซนตโซเฟย อางเก็บน้ําใตดิน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส  
พระราชวังโดลมาบาเช  จัตุรัสทักซิม หมูบานออตโตมัน เมืองโบราณเอฟฟซุส ปามุคคาเล  
นครใตดิน อุชิซารอวานอส ระบําหนาทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก 24 ธ.ค. 62   สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 
19.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิชแอรไลน อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน4 เคารเตอร S โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ทําผานข้ันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.30 น.  ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบิน
ประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัว
ทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสู
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

 
วันที่สอง  25 ธ.ค. 62   อิสตันบูลสุเหงาสีน้ําเงิน-โบสถเซนตโซเฟย--อางเก็บน้ําใตดิน -
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส   
05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรหลัง    

นําทุกทานสูเมืองอิสตันบูล นําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน 
(BLUE MOSQUE) สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมี
ความสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสี
น้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดานในและถูกสรางข้ึนบน
พ้ืนท่ี  ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตาน
อาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางท้ังหมด7 ปและชม
สนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัส

สุลตานอาหเมต จากน้ันนําชม โบสถเซนตโซเฟย St. Sophia ซึ่งเปนศิลปะแบบไบแซน
ไทม ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางข้ึนสมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลังจากจักรวรรดิออตโตมัน
เขามาปกครองจึงไดเปล่ียนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิด แตไดเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 916 ป 
และเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเทีย่วเขาชมความงาม
และความย่ิงใหญ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลา
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีตอคริสตศาสนา 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานชมอางเก็บน้ําใตดิน  หรืออุโมงคสงน้ําใตดินสรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว 
รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน เพ่ือกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง เสาคอลัมนท่ีค้ํายันหลงัคาอยู
ใตดิน มีความสวยงามมาก เปนศิลปะแบบคอรินเทียนของโรมัน ถึง 336 สูงตนละ 9 เมตร 
เรียง 12 แถว แถวละ 28 ตน ในพ้ืนที่ยาว 142 เมตร กวาง 65 เมตร  เสาตนท่ีแปลกตาท่ีสุด
คือ เสาท่ีสลักเปนรูปดวงตานกยูง หยดน้ําตาหรือดวงตาปศาจ ตามแตใครจะเห็นเปนรูปใด 
เรียกช่ือวา Forum Tauri  และเสาอีก 2 ตนท่ีไมควรพลาดชม ไดแก เสาที่มีหัวของเมดูซา 
กลับหัว วางเปนฐาน และอีกเสาหน่ึงหัวเมดูซาตะแคงขวาอยูเพราะเปนเคล็ดไมใหเมดูซามอง
ใครแลวจะกลายเปนหิน แตจะใหอยูเฝ�าอางเก็บน้ําแหงน้ีตลอดไปเมดูซาเปนยักษมีดวงตาสีดํา 
ผมยาวสลวย รูปรางงดงาม หลงรักเทพเพอรซิอุส ลูกของเทพสูงสุดของกรีกที่ช่ือ ซีอุสหรือซุส 
ในขณะเดียวกับที่เทพีอธีนา ก็รักเทพเพอรซิอุสเชนกัน จึงเกิดอิจฉา สาปใหเมดูวามีผมเปนงู 
และผูใดมองหนาเมดูซาจะถูกตัดคอดวยหิน ฉะน้ันในยุคไบเซนไทน ทหารไดนํารูปหัวเมดูซามา
ทําเปนหัวดามของดาบ ไดเวลาอันสมควรนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบ
ท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara)โดยมีความ
ยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางเร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาชองแคบ
น้ีเปนจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลว ชอง
แคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะท่ี
ลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเชหรือ
บานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งส้ิน  
ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารค่ําเขาสูที่พัก PARK INN ISTANBUL 
HOTEL  หรือเทียบเทา  
 
วันที่สาม 26 ธ.ค. 62    พระราชวังโดลมาบาเช -ชุมชนบาลัช -ตลาดสไปซมารเกต-จัตุรัสทัก
ซิม 
เชา  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานชมพระราชวัง โดลมาบาเช (Dolmabache Palace) 
พระราชวังแหงน้ีสรางโดย สุลตานอับดุล เมอจิท ซ่ึงเปน
พระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทาง
วัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน จากน้ันนําทานสู
ชุมชนบาลัช ซ่ึงเปน  หมูบานด้ังเดิมของชาวยิว ซ่ึงตกแตงดวย
หลากหลายสีสันสะดุดตา ต้ังอยูบนฝم�งยุโรปของอิสตันบูลเปนชุมชนเกาแกด้ังเดิมบนบนฝم�ง
ตะวันตกของโกลเดนฮอรน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ 
 เที่ยง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานสู ตลาดสไปซมารเกต อิสระใหทานไดชมสีสันของตลาดอียิปตโบราณทานสามารถเลือก
ซ้ือของฝากไดในราคายอมเยาว ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอัน
ข้ึนช่ือของตุรกีอยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเลือกซ้ือมากมาย นําทานสู
จัตุรัสทักซิม ( Taksim Square) หรือ ยานทักซิม สแควร เปนยานที่คึกคักที่สุดในมหานครอิส
ตันบูล เพราะเปนยานท่ีเปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวท่ัวโลก มีช็อปปم�ง สตรีท ท่ีรายลอมไป
ดวยรานคาทั้งแบรนดโลคอล และแบรนดอินเตอรมากมาย แถมยังมบูีติกโฮเต็ลอิพๆ และบาร
เกๆ ใหคุณไดชมบรรยากาศความคึกคักของถนนเสนน้ี 
 **สําหรับทานท่ีสนใจน่ังเฮลิคอปเตอรทัวร ชมทัศนียภาพมุมสูงของเมืองอิสตันบูล
(เฮลิคอปเตอรทัวรน้ีไมรวมอยูในรายการทัวร  ราคาทานละ 210 ยูโร ในกรณีที่ชําระดวยเงินสด 
และราคา 220 ยูโร ในกรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผูใหบริการทัวรเฮลิคอปเตอร
ทัวร มีประกันภัยใหกับทุกทาน แตสําหรับประกันภัยทีทํ่าจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการข้ึน
เฮลิคอปเตอรทัวร และเคร่ืองรอนทุกประเภท  ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional Tourรายการน้ี
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละทาน)** 
ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    
โรงแรมที่พัก PARK INN ISTANBUL HOTEL  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี 27 ธ.ค. 62     อิซเมียร-คูซาดาซี-หมูบานออตโตมัน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินอิส
ตันบูล 
09.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิชเมียร (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2318 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินอิชเมียร  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
เมืองอิซเมียร(Izmir) ต้ังอยูทางปลายสุดทางตะวันตกของ
คาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือท่ีเรามักเรียกกันวา 
เอเชียไมเนอร (Asia Minor) ปจจุบันเมืองอิซเมียรน้ันถือวา
เปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรซ่ึงมอีายุเกาแก
มากกวา 5,000 ป เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับสาม

ของประเทศตุรกี ตัวเมืองน้ันต้ังอยูรอบๆอาวขนาดใหญ ซ่ึงพ้ืนที่สวนใหญน้ันถูกลอมรอบไปดวย
ภูเขา อีกทั้งยังถือวาเปนเมืองที่คอนขางพลุกพรานไปดวยผูคน รวมไปถึงถนนที่คอนขางกวาง 
อาคารกระจกและศูนยช็อปปم�งที่ทันสมัย น่ันจึงสงผลใหเมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอรเร
เนียนยุโรปมากกวาตุรกีแบบด้ังเดิม อิสระใหทานชมเมืองและเก็บภาพประทับใจ 
เท่ียง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     



 

 

จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซี นําทานสูหมูบานออตโตมันด้ังเดิม ชม
อารยะธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออตโตมันที่ยังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน อิสระ
ใหทานเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ไดเวลาอันสมควรนําทานสูโรงแรมท่ี
พัก 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก  RAMADA RESORT Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  28 ธ.ค. 62     โรงงานเคร่ืองหนัง-เมืองโบราณเอฟฟซุส-ปามุคคาเล 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเย่ียมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (Leather Jacket 
Factory) ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศท่ี
ผลิตหนังที่มีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยังผลิตเส้ือหนังสงใหกับแบรนด
ดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระ
ใหทานเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานชมเมืองเอฟ
ฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเปน
อยางดีเมืองหน่ึงเคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสราง
เมือง ซ่ึงรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวก
เปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราชภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟ
ฟซุส” ข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่
สองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเมือ่สมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจง
ท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชมหองอาบน้ํา
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุก
วันน้ี, หองสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนศิลปะ
แบบ เฮเลนนิสติคที่มีความออนหวานและฝมือปราณีต  
เท่ียง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    
จากน้ันเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) หรือปราสาทปุยฝ�าย  เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร
รอนไหลทะลุข้ึนมาจากใต
ดินผานซากปรักหักพังของ
เมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ี
ไหลลงสูหนาผาผลจากการ
ไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ี
ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของ
น้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราว



 

 

หิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณเฮียราโป
ลิส (Hierapolis City ) และบอน้ําแรในอดีตเคยเปนสระน้ํารอน ปจจุบันเปนโรงแรมน้ําแรที่มี
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ประกอบดวยดินปูนและเกลือแร ไหลเปนน้ําตกจากท่ีสูง 100 เมตร
ลงสูพ้ืน สายน้ําท่ีถูกอากาศเย็นตัวลงทําใหแคลเซียมตกตะตอน เกิดเปนอางแคลเซียมธรรมชาติ 
ขนาดมหึมา เรียกวา ปามุกคาเล ในยุคโรมันสถานที่แหงน้ีเปนเมืองตากอากาศท่ีสวยงาม 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก LYCUSRIVER TERMAL HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก   29 ธ.ค. 62    อันทาเลีย –ซุมประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic -น้ําตก
ลารา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมืองอันทาเลียเปนจังหวัดที่ต้ังอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของอะนาโตเลียหรือเอเชีย
ไมเนอร แถบบริเวณริมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่ลอมรอบไปดวยเทือกเขา และยังเปนเมือง
ศูนยกลางการปกครองของจังหวัดอันทาลยาดวย จังหวัดน้ีต้ังอยูบนที่ราบของแพมฟเลีย 
(Pamphylia) ซ่ึงในอดีตที่นานมาเลวเปนแผนดินท่ีเกิดจากการทรุดตัวของการเปล่ียนแปลง 
ของเปลือกโลกท่ีเกิดมาจากแผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟเปนผืนแผนดินโบราณที่อุดม
สมบูรณ อันทาเลีย ยังเปนเมืองทาเรือโบราณท่ีเคยมีความสําคัญมาแตในอดีตที่ถูกสรางโดย
จักรพรรดิอัตตาลุสท่ี2 ซ่ึงตองการใหเปนเหมือนกับสวรรคบนโลก (Heaven on Earth) และ
ไดต้ังช่ือเมืองน้ีวา อัตตาเลีย (Attaleia) ตัวเมืองอันทาเลียไดรับการบูรณะพัฒนาใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวนานาชาติจนไดรับฉายาวา ริเวียราแหงตุรกี” นําทุกทานชม ซุมประตูเฮเดรียน 
(Hadrain’s Gate) ซ่ึงสรางข้ึนในปค.ศ.130เพ่ือเปนอนุสรณในคร้ังท่ีจักรพรรดิฮาเดรียนได
เดินทางมาท่ีเมืองน้ีซึ่งเปนโบราณสถานท่ีมี ช่ือเสียงท่ีมีประตูทางเขาไปยังวังท่ีสวยงามท่ีถูกสราง
ดวยหินออนเปนรูปประตูถึงสามโคงเพ่ือใหเปนเกียรติยศแดองคจักรพรรดิชมหอนาฬิกาทีค่าเล 
คาปซึ และ จตุรัส Republic ณ จุดน้ีทุกทานจะไดชมวิวอันสวยงามของทะเลเมดิเตเรเนียนที่น้ํา
ทะเลสีฟ�าตัดใสสะทอนสีของทองฟ�า รวมไปถึงภาพขุนเขาของเทือกเขาโอลิมปสที่ย่ิงใหญ 
จากน้ันนําทุกทานชมหอคอยแหงสุเหราคอรคุต ซึ่งเร่ิมแรกน้ันสรางเพ่ือใชเปนวัดในจักรวรรดิ
โรมัน หลังจากน้ันไดถูกใชเปนโบสถถวายแดพระแมมารีในยุคไบแซนไทนและทายท่ีสุดได
เปล่ียนเปนสุเหราในยุคอิสลามครองเมือง ซ่ึงในปจจุบันน้ีตัวสุเหราชํารุดแตะหอคอยอะซาน หรือ 
หอคอยที่ใชสําหรับเรียกในคนละหมาดน้ันยังคงอยูอิสระใหทุกทานไดเดินชมจตุรัสและตรอก
ถนนที่เต็มไปดวยบานเรือนและสวนสวยในสไตลออตโตมัน 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานชมความงามของน้ําตกลาราซึ่งเปนน้ําตกท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอันทาเลียโดยน้ําตกเกิด
จากแมน้ําดูเดน1ในแมน้ําสายสําคัญของประเทศทุกทานจะไดชมสายธารที่ไหลเปนคลองยาว
ไหลผานโตรกหินหลายช้ัน กอใหเกิดเปนน้ําตกหลายช้ันหลายตอน บางตอนลักษณะเหมือนกับ
ลําธารเล็กๆ จนไปส้ินสุดที่หนาผาหินริมทะเลกอนจะตกลงสูทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนกลายเป�น
น้ําตกอีกจุดที่มีความสวยงามมาก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก Ramada Plaza Antalya หรือเทียบเทา 
 
วันทีเ่จ็ด 30 ธ.ค. 62   Manavgat waterfall -คอนยา-คัปปาโดเจีย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมือง Manavgat  ซ่ึงเปนเมืองที่ถูกลอมรอบดวยเทือกเขา ปกคลุมไปดวยป�าไมท่ี
สวยงาม มีแมน้ําสายสําคัญคือแมน้ํา Manavgat ซ่ึงไหลผานเมืองใหความอุดมสมบูรณ นํา
ทานชมความงามของน้ําตก Manavgat waterfall และสามเหลี่ยมปากแมน้ําท่ีมีความอุดม
สมบูรณทางธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของเมือง อิสระใหทานเก็บภาพความประทับ   ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชวงป 
ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภมูิภาคแถบน้ี ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี  
เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองคัปปาโดเจีย เปนเมืองที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุส มี
ความสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายและ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหวางทางนําทานชม “คาราวานส
ไรน” เดินทางตอสูคัปปาโดเจีย ระหวางเดินทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีงดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ใหทานสัมผัสประสบการณพิเศษพัก
โรงแรมถ้ํา ซ่ึงเปนเอกลักษณของคัปปาโดเจีย ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย ณ ทีพักโรงแรม  



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก   : ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL หรือ
เทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกัน* 

วันที่แปด 31 ธ.ค. 62   นครใตดิน-อุชิซาร-อวานอส-ระบําหนาทอง  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

05.00 น.      สําหรับทานท่ีสนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน 
ณ บริเวณลอบบ้ี **(ทัวรน่ังบอลลูนน้ีไมรวมอยูในรายการ
ทัวร  คาข้ึนบอลลูนทานละ 240 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีท่ี
ชําระดวยเงินสด และราคา 250 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีท่ี
ชําระดวยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผูใหบริการทัวรบอลลูน
ในตุรกี มีประกันภัยใหกับทุกทาน แตสําหรับประกันภัยที่ทํา
จากเมืองไทย ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองรอน

ทุกประเภท  ดังน้ันการเลือกซื้อ Optional Tourรายการน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
แตละทาน)** 

นําทานชม  นครใตดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป 10 กวาช้ัน เพ่ือ
ใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยท้ังจากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกที่ท่ีตองการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชนทางการคา และชาว
โรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการท่ีจะหยุดย้ังการเผยแพรศาสนา
คริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ันลางที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบทุก
อยาง ทั้งหองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอนอาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุดลึกลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเท
เย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส 
และดวยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอากาศถายเท
ไดสะดวก นําทานชมหมูบานของนกพิราบ โดยชาวบานไดขุดเจาะโพรงเจาะรูเอาไวใหนกมาอยู
อาศัย 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู เมืองอุชิซาร เปนพ้ืนที่ท่ีมีจุดเดนคือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายลอมไป
ดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็มไปหมด ที่สําคัญก็คือสวนหน่ึงของหินเหลาน้ีมีคน
อาศัยอยูภายใน ในลักษณะ“บานถ้ํา” มาชานานนับจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ
“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมีการ“ทุบทําลายหิน”เหลาน้ีทิ้งเพ่ือปรับพ้ืนที่ใหราบเรียบแตอยาง
ใด สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทําอยางกลมกลืน ไมทําลายทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับ



 

 

ธรรมชาติอยางอิงแอบพ่ึงพิงที่นายกยองเปนอยางย่ิง นําทานสู หมูบานอวานอส ซ่ึงเปนหมูบาน
ท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกับเคร่ืองปم�นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกรานจะมีผลิตภัณฑจากงานปم�นวาง
อยูหนาราน แตในบานมีโชวเคร่ืองปم�นหมอทุกบาน อวานอสเปนเมืองเล็กๆที่มีแมน้ําไหลผาน แต
เปนแมน้ําที่มีตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํามาลองปم�นใชเปนอุปกรณ ของเคร่ืองใช ท่ี
ใชภายในบาน เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเร่ิมปم�นพวกโอง แจกัน และเคร่ืองประดับบาน 
ชมการสาธิตการทําเคร่ืองปم�นดินเผาของแบบด้ังเดิมของชาวคัปปาโดเกีย 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟ�ต)  ณ  โรงแรมท่ีพัก: ANATOLIA HOUSE CAVE  

HOTEL  หรือเทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกัน* 

**นําทานชมระบําหนาทองอันข้ึนช่ือของตุรกีไดเวลาอันสมควรนําทานกลับสูโรงแรมท่ีพัก** 

วันทีเ่กา 1 ม.ค.63  หุบเขาเดฟเรนท-PANORAMIC VIEW-หมูบานของนกพิราบ-พาซาแบค-
Carpet School 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & 
Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบด้ังเดิมซ่ึงถือไดวาเปน
สินคาที่มีช่ือเสียงของตุรกี จากน้ันนําทานสูหุบเขาเดฟ
เรนท (Devrent Valley) หุบเขาแหงจินตนาการ ต่ืนตา
กับอัศจรรยของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคลายพ้ืนผิวดวง
จันทร หรือดาวเคราะหดวงอ่ืน ในจักรวาลมากกวา
พ้ืนผิวโลก เต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตา อิสระใหทาน
เก็บภาพ panoramic view  นําทานสูหุบเขาพาซาแบค 
(Pasabag) ทานจะไดชมธรรมชาติแปลกตาของกลุมภูเขาหินเปนรูปกรวยมีหมวกวางอยู
ขางบนแปลกตาสวยงามมากไมมีที่ใดเหมือน อิสระใหทานเก็บภาพประทบัใจไดเวลาอันสมควร 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองไคเซอรร่ี มุงหนาสูยอดเขา Erciyes ซ่ึงเปนแหลงสกีรีสอรท ผู
ท่ีชอบเลนสกีตางนิยมมาเลนสกีกันในฤดูหนาวท่ียอดเขาแหงน้ี อิสระเลนสกีตามอัธยาศัย (ไม
รวมคาอุปกรณเลนสกี) หรือจะเลือกถายภาพกับหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาซ่ึงเปน
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของประเทศตุรกี หมายเหตุท้ังน้ีการเดินทางสูสกีรีสอรทข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศ หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการเดินทาง 
จากน้ันนําทานสูยานชอปปم�งใหทานไดมีเวลาเลือกช้ือของฝากตางๆ นําทานสูยานชอปปم�งใหทาน



 

 

ไดมีเวลาเลือกช้ือของฝากตางๆ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Kayseri  20.45-
22.25 น.เดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2015 (บินภายในประเทศ) **ค่ํา อิสระ
อาหารค่ําตามอัธยาศัย ** 
 
วันที่สิบ   2 ม.ค. 63 อิสตันบูล-กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใชเวลาบินประมาณ 9 
ช่ัวโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ 
กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
 
อัตราคาบริการ 
Amazing Turkey Rivera NEWYEAR 2020 
(10D7N) 

                            ราคา/ บาท  

24ธ.ค. 62-2 ม.ค 63                             49,999 
บาท 

พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ                              8,900 บาท 
 
หมายเหตุ  

1. ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทาน หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอเก็บ
คาทัวรเพ่ิม  ทานละ 4,000 บาท  

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว  

อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.     คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เที่ยวบินช้ันประหยัด กระเป�าเดินทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก./ทาน  
(กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ ) และรวมต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 2 เที่ยว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง     
4.    คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    



 

 

8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ  
3.คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมได
ระบุไวในรายการ  
4.คาอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทาน  
6.คาทิปพนักงานขับรถ-ทปิหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถ่ิน (100 USD/คน/ทริป) ชําระพรอมคา
ทัวรงวดสุดทาย 
9.คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมได
ระบุในรายการ   
10.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 

วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัว

เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสวน
ใหกับทาน 

3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทาน    สละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ  
1. การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
ไมถึงจํานวนอยางนอย 15 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   

4.    บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ 
ปฏิเสธเขาเมือง ในทุกกรณี   

5.    ในกรณีท่ีทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบใดๆในการท่ีทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดย
ปกติในการทองเท่ียวจะใชเลมสีเลือดหมู 

6.    บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง 
ๆ  

7.    ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงข้ึน ตามอัตรา คาน้ํามันหรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคา ตาม
สถานการณดังกลาว 
8.    เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 

3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานท่ีพักเด่ียวกรุณาชําระคาพักเด่ียว
เพ่ิม)   

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปล่ียน
วันเดินทางได  

 กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง 
(Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  



 

 

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล 
อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวให
ไดมากที่สุด  

2. เน่ืองจากการทองเท่ียวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ 
ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการท่ี
ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และ
จะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 
โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรมซ่ึงมักมีความแตกตางกันซึง่อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ 
อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได  โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมี
เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทาน้ันในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 
3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บ
ทุกขนาดตะไบเล็บเป นตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดย
เด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ันน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจุ



 

 

ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซ่ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเท่ียวบินจึง
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสายการบิน) 
การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนัก
กระเป�าเดินทางเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาต
ใหนําข้ึนเคร่ืองไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว 
) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกินกระเป�าและ
สัมภาระที่มีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand 
carry)  


