
 

 

 

รหสัทวัร SST1903525 
ทัวรทัวรตรุกี 9 วัน 6 คืน  [TK] 
เทศกาลดอกทิวลปิ  ฮิบโปโดรม  สุเหราสีน้ําเงิน  โบสถเซนตโซเฟย ล องเรือชองแคบบอสฟอรัส 
พระราชวังโดลมาบาหเช  บูซาร  ชานัคคาเล  ทรอย  เพอรกามมั  หมูบานกรีกโบราณ  
เมืองออตโตมัน  คูซาดาซ ี เมอืงเอฟฟซุส  โรงงานเคร่ืองหนัง  เมืองปามคุคาเล  เมืองคอนยา 
คาราวานสไรน  เมืองคัปปาโดเจีย  บอลลูน  นครใตดิน  หมูบานของนกพริาบ  หมูบานอวานอส 
เมืองอุชิซาร  หุบเขาเดฟเรนท  พาซาแบค 
 
AMAZING TURKEY TULIP 
ทัวรตุรกี 9 วนั 6 คืน  บินตรงสูอิสตันบูลพรอมบินภายในอีก 1 ขา 
กับสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

 
 
ทองดินแดนมหศัจรรยแหงอัญมณี 2 ทวีประหวางเอเชียเเละยุโรป  
เที่ยวครบทกุไฮไลทไมเหมอืนใคร โปรแกรมจดัอยางลงตวัไมเหน่ือย 
* พักโรงแรมถํา้ 2 คืน ที่คัปปาโดเกีย * 
บินตรงสูอิสตันบูล พรอมบินภายในอีก 1 ขา   
อิสตันบูล-บูซาร-คานัคคาเล-ทรอย-เพอรกามมั-คูซาดาซ-ีปามุคคาเล-คัปปาโดเกีย 
ราคาเร่ิมตน 38,850.- 
เดินทางเดือนเมษายน 2563 



 

 

 

วันแรก    กรุงเทพ-อิสตันบลู 
18.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศสนามบินสวุรรณภูมิโดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขั้นตอนการตรวจคนออก
นอกประเทศ  

21.40 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 
10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทวีีสวนตัวทกุที่น่ัง และ
สายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสูนครอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี  

 
วันทีส่อง  เทศกาลดอกทวิลปิ-ฮิบโปโดรม-สุเหราสน้ํีาเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-ลองเรือชอง
แคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาหเช 
04.00 น. เดินทางถึงกรงุอิสตันบลู ประเทศตุรกี นํา
ทานผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

หลังจากน้ันนําทกุทานสูเมืองอิสตันบูล 
เดินทางชมเทศกาลดอกทวิลปิ ณ 
Emirgan Park ซึง่เปนสวนสาธารณะที่
สวยที่สุดและมีช่ือเสียงที่สุดของประเทศ
ตุรกี โดยที่ชวงระหวางเดือน เมษายน-ตน
เดือน พฤษภาคม ของทุกๆ ป ณ สวนสาธารณะแหงน้ีจะมีจดังานเทศกาลดอกทิวลปิ 
ใหทุกทานไดสัมผัสดินแดนที่เปนตนกําเนิดดอกทวิลิปของโลกอยางแทจริง ใหทานได
อิสระกับการถายภาพดอกทวิลิป หลากสี หลายสายพันธุ นับเปนลานๆดอกไดตาม
อัธยาศัย กอนจะชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จตุัรัสสุลตาน
อาหเมต จากน้ันนําชม สุเหราสีน้ําเงนิ (BLUE MOSQUE) สถานทีศั่กด์ิสิทธิ์ทาง
ศาสนา ทีม่ีความสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปู
ตลอดแนวฝาผนังดานในและถกูสรางขึ้นบนพืน้ที่  ซึ่งเคยเปนวังของจกัรพรรดิไบเซน
ไทน โดยสุลตานอาหเมต็ที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทัง้หมด7 ปและ จากน้ันนํา
ชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia) ซึง่เปนศิลปะแบบไบแซนไทม ไดรับการยก
ยองใหเปน 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจกัรพรรดิคอนส
แตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลังจากจกัรวรรดิออตโต
มันเขามาปกครองจึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยดิ แตไดเปลี่ยนเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากที่เปนโบสถในศาสนา



 

 

 

คริสตเปนเวลากวา 916 ป และเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบัน
เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมความงามและความยิ่งใหญ ภายในมีภาพประดับโมเสก
ทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทีม่ตีอ
คริสตศาสนา  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั ซึ่ง
เปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) 
เขากบัทะเลมารมารา (Sea Of Marmara) 
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกวาง 
ต้ังแต 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถือวาสดุขอบ
ของทวปียุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี  นอกจากความสวยงามแลว
ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจดุยุทธศาสตรที่สําคัญยิง่ในการป�องกันประเทศตุรกีอีก
ดวย  เพราะมีป�อมปนต้ังเรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี  วากันวาจะกระทัง่ถึงยคุ
ของการนําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคยปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถกูถลมจน
เสียหายอยางหนักมากอนเลย ทัง้ที่เปนเพราะป�อมปนดังกลาวน่ีเอง ในปค.ศ.1973 
มีการเปดใชสะพานบอสฟอรัส  ซ่ึงทําใหเกิดการเดินทางไปมระหวางฝم�งเอเชียและ
ยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทวิทศัน สองขางทาง ไม
วาจะเปนพระราชวงัโดลมาบาเช หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลวน
แตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น  
จากน้ันนําทานชม พระราชวังโดลมาบาหเช ซึ่งเปนพระราชวงัที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเจริญอยางมากทางดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของจกัรวรรดิออตโตมัน 
เปนศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและตะวันออก ที่ไดรับการออกแบบตกแตงอยาง
สวยงาม นาฬิกาทกุเรือนของที่น่ีจะถูกต้ังเวลาไวที่ 09.05 น. ซ่ึงเปนเวลาที่ เคมเล 
อตาเติรก วีรบุรุษของชาติถงึแกอสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู ตลาดสไปซมารเกต อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก 
ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยาว ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถงึผลไมอบแหงอันขึน้ช่ือของตรุกอียาง แอปปลคิอท หรือจะเปนถัว่พิทาชิ
โอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   นําทานเขาสูที่พกั TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรือเทยีบเทา 
 
 



 

 

 

 
วันทีส่าม     บูซาร-ชานัคคาเล-ทรอย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานสู เมืองบซูาร Bursa เปนเมืองทีต้ั่งอยูทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความสําคญัและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศและเมอืงน้ียงัมีช่ือเสียงทางดานเสน
ไหมเพือ่สงออกไปยังตลาดตางๆ ในอดตีเคยเปนศูนยกลางการปกครองของ
อาณาจกัรออตโตมาน ต้ังแตปค.ศ.1326-
1362 และ จากน้ันไดยายเมืองหลวงไปต้ังที่
เอดิรเน ที่อยูทางดานเหนือของกรุงคอนส
แตนดิโนเปล นําทานสู Bursa Silk house 
โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลิตภัณฑจากผาไหม
เปนหลัก และดวยสีสันของผาไหมที่สดใสน่ีเอง
ที่ทําใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดที่สวยงาม
ที่สุด จนคร้ังหน่ึงสมเด็จพระนางเจา ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยือนดวย 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Cannakkale) ซึ่งต้ังอยูบนทะเลมารมาราและ
ทะเลอีเจียน เมืองแหงน้ีจึงเคยเปนชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินเรือเช่ือมตอ
เอเชียกับยุโรป นําทานชมมาไมจําลองแหงกรุงทรอย ซึง่เปรียบเสมือนสัญลักษณ
อันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเปนสาเหตทุําใหกรุงทรอยแตก ใหทาน
ไดเก็บภาพประทับใจกับมาไมเมอืงทรอยที่ต้ังตระงานอยูกลางเมือง จากน้ันเดินทางสู
โรงแรมที่พกั 
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ�ต)   
นําทานเขาสูที่พกั BUYUK TRUVA HOTEL 4* หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่ี่    เพอรกามัม-หมูบานกรกีโบราณ-เมืองออตโตมัน-คซูาดาซ ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม  

เดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamum) 
ที่ต้ังอยูทางดานตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึง่เปน
ที่ต้ังเมอืงโบราณของกรีกที่มคีวามสําคัญ
ของพวกเฮเลนนิสติก ถกูสรางในราวป 
281-133 กอนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่



 

 

 

เป นแมทัพของอเล็กซานเด อรมหาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแอทตาลิด จึงไดยก
ใหกับโรมนั นําทานชมหมุบานกรกีโบราณ กาลเวลาที่ลวงเลยมานับพันปในอดตีน้ัน
เมืองน้ีคอืเมอืงที่เคยเจริญรุงเรืองจนถงึขดีสุดมาแลวในสมัยกรีกโบราณ ซึง่ปจจบัุนน้ี
เปนยังคงเปนรักษารูปแบบการสรางบานแบบโบราณหลากหลายสีสันสดใน อิสระให
ทานเดินชมเมืองและเก็บภาพประทับใจและสัมผัสวิถชีีวติของคนทองถิ่น 

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
เดินทางสูเมืองคูซาดาซต้ัีงอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศตรุกตัีดกับชายฝم�ง
ทะเลอีเจี้ยนซ่ึงเปนทาเรือที่สําคัญ ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทศันียภาพอัน
สวยงามของทองทะเลสีฟ�าค รมของทะเลอีเจีย้น จากน้ันนําทานสูหมูบานออตโต
มันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออตโตมันที่ยังคง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน อสิระใหทานเกบ็ภาพประทบัใจ และเลือกชมซื้อสนิคา
พ้ืนเมือง ไดเวลาอันสมมควร 

คํ่า     บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมทีพั่ก RAMADA RESORT Hotel 5* 
หรือเทียบเทา 

 
วันทีห่า      เมืองเอฟฟซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม  

นําทานสูเมืองเอฟฟซุส (City of 
Ephesus) เมอืงโบราณ ที่ขนานนามวา มหา
นครแหงแรกและยิง่ใหญที่สุดในเอเชีย ทีม่กีาร
บํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมอืงหน่ึงเคยเปนทีอ่ยู
ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึง่รุงเรืองขึ้นใน
ศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถกูรุกรานเขายดึครองโดยพวกเปอรเซียและ
กษตัริยอเลก็ซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟ
ฟซุส” ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจ
กลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไม
วาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจผุูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชงานได
จนถึงปจจุบันน้ี นําทานชมหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยัง
คงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี, หองสมุดโบราณที่มวีิธกีาร
เก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทกุสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มี
ความปราณีต จากน้ันนําทานเกบ็ภาพประทับใจกับอนุสรณสถานของพระแมมาร ี



 

 

 

(Virgin Mary Statue) จากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather 
Jacket Factory) ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังของประเทศตรุก ีตรุกีเปนประเทศที่ผลติหนัง
ที่มคุีณภาพที่สดุ อีกทัง้ยงัผลติเสื้อหนังสงใหกบัแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , 
Prada , Michael Kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย   

เที่ยง      บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร     
นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล 
(PAMUKKALE) หรือปราสาทปุยฝ�าย  
เมืองทีม่ีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลขุึ้นมาจาก
ใตดินผานซากปรักหกัพงัของเมืองเกาแกสมัย
กรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผาผลจากการไหลของ
น้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทศันียภาพ
ของน้ําตกสขีาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจาก
การแขง็ตวัของแคลเซียมทาํใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหมิะขวางทางน้ําเปนทางยาว 
ซึ่งมคีวามงดงามมาก ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในป ค.ศ. 1988  

คํ่า    บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมทีพั่ก  
LYCUS RIVER Pamukkale Thermal 5* หรือเทียบเทา 

 
วันทีห่ก   เมืองคอนยา-Obruk lake-คาราวานสไรน-เมืองคปัปาโดเจีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) อดีตเมอืงหลวงของอาณาจกัร เซลจูค
ในชวงป ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทัง้ยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภมูิภาคแถบน้ี  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู  เมืองคปัปาโดเจีย เปนเมืองที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุส เปน
ดินแดนทีม่ีภมูิประเทศอันนาอัศจรรยซึง่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุ
พื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทบัถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม 
ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหบุเขา
รองลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภมูิประเทศทีง่ดงาม แปลกตา
และนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับ
การแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี และยังเปนเมืองทีม่คีวามสาํคัญมาแตโบราณกาล
เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมที่



 

 

 

ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน โดยระหวางทางนําทานชมความสวยงามของ 
Obruk lake ซึง่เกิดจากอุกกาบาตไดตกลงมาจึงเกิดเปนธรรมชาตินับพันป 
“คาราวานสไรน” ที่พกัแรมและที่แลกเปลีย่นสินคาระหวางทางของชาวเติรกในสมัย
ออตโตมัน ในการเดินทางน้ีทานจะไดชมทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสอง
ฝم�งทางของภมูิภาคตอนกลางของตุรกี รวมถึงวถิีชีวิตตามชนบทและทศันียภาพที่
สวยงามของทุงหญาสลับกับภูเขาซึง่เปนเอกลกัษณของคัปปาโดเจีย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต)  ณ  โรงแรมที่พัก Melis Cave Hotel 4* หรือ
เทียบเทา 

* หมายเหตุ: กรณีหองพกัของโรงแรมถํา้เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทยีบเทา
ระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด    บอลลูน-นครใตดิน-หมูบานของนกพิราบ-หมูบานอวานอส-เมืองอุชิซาร 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรับทานที่สนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน 

ณ บริเวณลอบบี้ **(ทวัรน่ังบอลลูนน้ีไมรวมอยู
ในรายการทวัร  คาขึน้บอลลนูทานละ 250 
ดอลลาสหรฐั ในกรณีที่ชําระดวยเงินสด และ
ราคา 260 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีทีชํ่าระดวย
บัตรเครดติ บรษัิทตัวแทนผูใหบริการทัวรบอลลนูในตรุก ีมีประกันภัยใหกับทุก
ทาน แตสําหรบัประกันภัยทีท่ําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ
เครื่องรอนทุกประเภท  ดังน้ันการเลือกซื้อ Optional Tourรายการน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของแตละทาน)** 
นําทานชม นครใตดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขดุเจาะพื้นดินลงไป 10 
กวาช้ัน เพือ่ใชเปนทีห่ลบภัยจากขาศึกศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียใน
อดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ตองการเขามายดึครองดินแดนน้ี
เพื่อประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้
ตองการที่จะหยดุยัง้การเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ันลางที่ลกึ
ที่สุด ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบทุกอยาง ทัง้หองโถง, หองนอน, หองน้ํา
, หองถนอนอาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปน
เมืองขนาดใหญทีขุ่ดลกึลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย หนา
รอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภมูิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และ
ดวยการออกแบบทีดี่ มีทางออกฉกุเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอากาศ



 

 

 

ถายเทไดสะดวก จากน้ันนําทานชม หมูบานของนกพิราบ โดยชาวบานไดขดุเจาะ
โพรง เจาะรูเอาไวใหนกมาอยูอาศัยเพื่อจะไดเก็บขี้นกพริาบไป 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู หมูบานอวานอส ซึง่เปนหมูบานทีม่ช่ืีอเสียงเกี่ยวกับเคร่ืองปم�นดินเผา และ
งานเซรามกิ แทบทกุรานจะมีผลติภัณฑจากงานปم�นวางอยูหนาราน แตในบานมีโชว
เคร่ืองปم�นหมอทกุบาน อวานอสเปนเมืองเล็กๆที่มแีมน้ําไหลผาน แตเปนแมน้ําทีม่ี
ตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํา
มาลองปم�นใชเปนอุปกรณ ของเคร่ืองใช ที่
ใชภายในบาน เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ 
ตอมาไดเร่ิมปم�นพวกโอง แจกัน และ
เคร่ืองประดับบาน ชมการสาธติการทาํ
เครื่องปم�นดนิเผาของแบบดัง้เดิมของ
ชาวคัปปาโดเกีย จากน้ันนําทานสู เมือง
อุชิซาร เปนพืน้ที่ทีม่ีจดุเดนคือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอมไปดวย 
หินทรงกระโจม กรวยควํา่ และเจดียเต็มไปหมด ที่สาํคัญกคื็อสวนหน่ึงของหินเหลาน้ี
มคีนอาศัยอยูภายใน ในลักษณะ“บานถํา้” มาชานานนับจากอดีตถงึปจจุบัน เปนการ
อยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมกีาร“ทุบทาํลายหิน”เหลาน้ีทิง้เพื่อปรับ
พื้นที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลกูสรางขึ้นใหมก็ทําอยางกลมกลืน ไม
ทําลายทศันียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิงแอบพึ่งพิงทีน่ายกยอง
เปนอยางยิง่  

คํ่า บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต)  ณ  โรงแรมที่พัก Melis Cave Hotel 4* หรือ
เทียบเทา 

  
* หมายเหตุ: กรณีหองพกัของโรงแรมถํา้เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทยีบเทา
ระดับเดียวกัน* 

วันทีแ่ปด    Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท-พาซาแบค-PANORAMIC VIEW 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอ
พรมแบบด้ังเดิมซึ่งถือไดวาเปนสินคาที่มช่ืีอเสียงของตุรกี กอนจะนําทานสูหุบเขา
เดฟเรนท (Devrent Valley) หุบเขาแหงจนิตนาการ ต่ืนตากับอัศจรรยของภมูิ
ประเทศที่แปลกตาที่ดูคลายพื้นผวิดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอ่ืน ในจักรวาล



 

 

 

มากกวาพื้นผวิโลก เต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตา จากน้ันนําทานสูหุบเขาพาซา
แบค (Pasabag) ทานจะไดชมธรรมชาติแปลกตาของกลุมภูเขาหินเปนรูปกรวยมี
หมวกวางอยูขางบนแปลกตาสวยงามมากไมมทีี่ใดเหมือน อิสระใหทานเก็บภาพ 
panoramic view เก็บภาพประทบัใจ กอนไดเวลาอันสมควร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองไครซรีี นําทานสูยานชอปปم�งใหทานไดมีเวลาเลือกชือ้ของฝาก

ตางๆ กอนจะไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Kayseri   
19.35-21.15 เดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2015 (บินภายในประเทศ) 
  **คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย** 
 
วันที่เกา    อิสตันบูล-กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา
เปนหลัก****   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบรกิาร  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
กําหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

 
มีนาคม 2563 
27 มี.ค-4 เม.ย 
 

 
 
38,850 
 

 
เมษายน 2563 
3-11 เม.ย.  
4-12 เม.ย  
5-13 เม.ย  
6-14 เม.ย  
7-15 เม.ย  
8-16 เม.ย  
14-22 เม.ย(สงกรานต) 
15-23 เม.ย (สงกรานต) 
16-24 เม.ย (สงกรานต) 
 

 
 
38,850 
38,850 
38,850 
38,850 
38,850 
38,850 
42,900 
42,900 
42,900 

พักเดี่ยวเพ่ิม 7,900 
 ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 
หมายเหต ุ 

1.  ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บรษัิทฯ 
ขอเก็บคาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,000 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.     คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เที่ยวบินช้ันประหยดั(กรุงเทพ-อิสตันบลู-กรงุเทพ) และรวมตัว๋
เครื่องบินภายในประเทศตรุกี 1 เที่ยว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรก ี
3.    คาพาหนะทกุชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทกุมือ้ที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทกุแหงทีร่ะบุตามรายการ    



 

 

 

7.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจดัทาํหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษตีาง ๆ เชน ภาษ ี7% ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
5.   คาทิปพนักงานขบัรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น ( 90 USD/ทาน/ทริป) ชําระ
พรอมคาทวัรงวดสุดทาย 
6.   คาใชจายสวนตัวอาท ิคาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมได
ระบุในรายการ   
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรกมัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วันหลังจอง สวนที่เหลือทั้งหมด

ชําระกอนเดนิทาง 30 วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน 

จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดใหกับทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือเขาประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
หมายเหต ุ 

1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบรษัิทกอนเดนิทางอยางนอย 45 วันทาํการ มิฉะน้ันบริษทัฯ 
จะขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
ไมถงึจํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  



 

 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรบัผดิชอบ หรือ คืนเงนิคาทวัร ในกรณีทีท่านถกูปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธ
เขาเมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีทีท่านผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถกูปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการ
ทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหม ู
6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏวิติั และ
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คาใชจายเพิม่ที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตตุาง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น 
ตามอัตรา คาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ
ดังกลาว 
8. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณี  
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคณุสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางการแขง็แรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใน
ระดับดีมาก และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เคร่ืองบินเกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือมี
ปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใชผูทีม่ี
ปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินของสาย
การบิน ตอนเวลาเช็คอินเทาน้ัน และมคีาใชจายเพิ่มเตมิตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพกั เปน 2 หอง (ทานที่พกัเด่ียวกรุณาชําระคาพกัเด่ียวเพิม่)   

  กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตัว๋แลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวนั
เดินทางได  



 

 

 

  กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 
(Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

 
โรงแรมและหอง  

หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพกัคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมคีวามประสงคจะพกัแบบ 
3 ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกบัขอกําหนดของหองพกัและรูปแบบของหองพกัของ
แตละโรงแรมซึ่งมกัมคีวามแตกตางกันซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองพกัติดกันตามที่ตองการหรือ 
อาจไมสามารถจัดหองที่พกัแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีจะใหบริการในชวงฤดรูอนเทาน้ันในกรณี
ที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้น 3-4 เทาตัว บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือตดิตัวขึ้นเครื่องบิน  
กรุณางดนําของมคีมทกุชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเชนมดีพับกรรไกรตัดเลบ็ทุก
ขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดย
เด็ดขาด วตัถทุี่เปนลักษณะของเหลวอาทคิรีมโลช่ันน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอกีคร้ังโดยจะอนุญาตใหถอืขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจภุัณฑ
ละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซ่ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจงึสามารถ
นําขึ้นเคร่ืองไดและหามมรีองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึ้นกับแตละสายการบิน) การ
เรียกเกบ็คาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนักกระเป�า
เดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึ้น
เคร่ืองไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมคีวามกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 
18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรทีต่องบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเป�าอาจจะถกู
กําหนดใหตํา่กวามาตราฐานไดทัง้น้ีขึ้นอยูกบัขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 



 

 

 

ไมรับภาระ ความรับผดิชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและสัมภาระทีม่ีลอเล่ือนและมี
ขนาดใหญเกินไปไมเหมาะ 


