
 

 

รหัสทวัร SST1903529 
ทัวรตุรกี อิสตัยบูล บูซาร ชานัคคาเล ทรอย คูซาตาซี ปามุคคาเล คัปปาโตเกีย 9วัน6คืน  [TK] 
ฮิบโปโดรม สุเหราสีน้ําเงิน โบสถเซนตโซเฟย ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาหเช  บู
ซาร ชานัคคาเล ทรอย เพอรกามัมหมูบานกรีกโบราณ เมืองออตโตมัน คูซาดาซี เมืองเอฟฟซุส โรงงาน
เครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล เมืองคอนยา คาราวานสไรน เมืองคัปปาโดเจีย บอลลูน นครใตดิน เมืองอุชิ
ซาร หมูบานอวานอส หุบเขาเดฟเรนท หมูบานของนกพิราบ พาซาแบค 
 
AMAZING TURKEY SUMMER 9D6N   
ทัวรตุรกี9วัน6คืน   
บินตรงสูอิสตันบูลกับสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

 
 
ขอนําทานทองดินแดนมหัศจรรยแหงอัญมณี 2 ทวีประหวางเอเชียเเละยุโรป  
เที่ยวครบทุกไฮไลทไมเหมือนใคร โปรแกรมจัดอยางลงตัวไมเหน่ือย 
*นอนคัปปาโดเกยี 2 คืน บินตรงสูอิสตันบูลพรอมบินภายในอีก1 ขา*   
อิสตันบลู-บูซาร-คานัคคาเล-ทรอย-เพอรกามัม-คูซาดาซ-ีปามุคคาเล-คัปปาโดเกีย 
ราคาพิเศษ  37,500 
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2563  
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก    กรุงเทพ-อิสตันบูล 
19.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
สัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.00 น.  ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเวลาบินประมาณ 
10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทวีีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการ
บินฯ บริการ อาหารกลางค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

 
วันที่สอง ฮิบโปโดรม-สุเหราสีน้ําเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-พระราชวัง
โดลมาบาหเช 
05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร 

หลังจากน้ันนําทุกทานสูเมืองอิสตันบูล ชม
สนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” 
จัตุรัสสุลตานอาหเมต จากน้ันนําชม สุเหราสีน้ํา
เงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทาง
ศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนัง
ดานในและถูกสรางข้ึนบนพื้นที่  ซึ่งเคยเปนวังของ
จักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางท้ังหมด7 ปและ 
จากน้ันนําชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia) ซึ่งเปนศิลปะแบบไบแซนไทม ไดรับการ
ยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางข้ึนสมัยจักรพรรดิคอนส
แตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลังจากจักรวรรดิออตโตมัน
เขามาปกครองจึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิด แตไดเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 916 
ป และเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม
ความงามและความยิ่งใหญ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองท่ีสมบูรณบงบอกถึงความ
ศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีตอคริสตศาสนา  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส ซึ่ง
เปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) 
เขากับทะเลมารมารา (Sea Of Marmara) ความ
ยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกวาง ต้ังแต 
500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสุดขอบของทวีป
ยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี  



 

 

นอกจากความสวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการ
ป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  เพราะมีป�อมปนต้ังเรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี  วากันวา
จะกระทั่งถึงยุคของการนําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคยปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถูกถลม
จนเสียหายอยางหนักมากอนเลย ทัง้ที่เปนเพราะป�อมปนดังกลาวน่ีเอง ในปค.ศ.1973 มี
การเปดใชสะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทําใหเกิดการเดินทางไปมระหวางฝم�งเอเชียและยุโรป
สะดวกมากขึ้น  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน สองขางทาง ไมวาจะเปน
พระราชวังโดลมาบาเช หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแตสวยงาม
ตระการตาทั้งสิ้น  
จากน้ันนําทานชม พระราชวังโดลมาบาหเช ซึ่งเปนพระราชวังท่ีสะทอนใหเห็นถึงความ
เจริญอยางมากทางดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เปนศิลปะที่
ผสมผสานของยุโรปและตะวันออก ที่ไดรับการออกแบบตกแตงอยางสวยงาม นาฬิกาทุก
เรือนของที่น่ีจะถูกต้ังเวลาไวที่ 09.05 น. ซึ่งเปนเวลาที่ เคมเล อตาเติรก วีรบุรุษของชาติ
ถึงแกอสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู ตลาดสไปซมารเกต อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ทาน
สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยาว ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกีอยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให
เลือกซื้อมากมาย  

 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   นําทานเขาสูที่พัก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม     บูซาร-ชานัคคาเล-ทรอย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองบูซาร Bursa เปนเมืองท่ีต้ังอยูทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความสําคัญแ ละใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองน้ียังมีช่ือเสียงทางดานเสนไหม
เพื่อสงออกไปยังตลาดตางๆ ในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรออตโต
มาน ต้ังแตปค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดยายเมืองหลวงไปต้ังที่เอดิรเน ที่อยูทางดาน
เหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล นําทานสูตลาดผาไหมเมืองบูรซา Bursa Silk Market  
โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลิตภัณฑจากผาไหมเปน
หลัก และดวยสีสันของผาไหมที่สดใสน่ีเองที่ทําให
ตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดที่สวยงามที่สุด จนคร้ัง
หน่ึงสมเด็จพระนางเจา ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษ
เคยมาเยือนดวย 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล 



 

 

(Cannakkale) ซึ่งต้ังอยูบนทะเลมารมาราและทะเลอีเจียน เมืองแหงน้ีจึงเคยเปนชุมทาง
การคา ศูนยกลางการเดินเรือเช่ือมตอเอเชียกับยุโรป นําทานชมมาไมจําลองแหงกรุง
ทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเปนสาเหตุ
ทําใหกรุงทรอยแตก ใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับมาไมเมืองทรอยที่ต้ังตระงานอยูกลาง
เมือง จากน้ันเดินทางสูโรงแรมที่พัก 
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ�ต)   
นําทานเขาสูที่พัก Buyuk Truva Hotel 4* หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่    เพอรกามัม-หมูบานกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

เดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamum) ที่ต้ังอยู
ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนที่ต้ังเมืองโบราณ
ของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสราง
ในราวป 281-133 กอนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ทีเ่ป 
นแมทัพของอเล็กซานเด อรมหาราช จนกระท่ังถึง
ราชวงศแอทตาลิด จึงไดยกใหกับโรมัน นําทานชมหมุ
บานกรีกโบราณ กาลเวลาที่ลวงเลยมานับพันปในอดีต
น้ันเมืองน้ีคือเมืองท่ีเคยเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุดมาแลว
ในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งปจจุบันน้ีเปนยังคงเปนรักษา

รูปแบบการสรางบานแบบโบราณหลากหลายสีสันสดใน อิสระใหทานเดินชมเมอืงและเก็บภาพ
ประทับใจและสัมผัสวิถีชีวิตของคนทองถิ่น 

เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
เดินทางสูเมืองคูซาดาซีต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกีตัดกับชายฝم�งทะเลอีเจี้ย
นซึ่งเปนทาเรือที่สําคัญ ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของทอง
ทะเลสีฟ�าค รมของทะเลอีเจี้ยน จากน้ันนําทานสูหมูบานออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะ
ธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออตโตมันที่ยังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน 
อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซื้อสนิคาพ้ืนเมือง ไดเวลาอันสมมควร 

คํ่า     บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมที่พัก Ramada Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา      เมืองเอฟฟซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสูเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) 
เมืองโบราณ ที่ขนานนามวา มหานครแหงแรก
และยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย ที่มีการบํารุงรักษาไว
เปนอยางดีเมืองหน่ึงเคยเปนที่อยูของชาวโยนก 



 

 

(Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหา
ราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟฟซุส” ขึ้นเปนเมืองหลวง
ตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไป
ดวยซากสิง่กอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถจุ
ผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชมหองอาบนํ้าแบบ
โรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุก
วันน้ี, หองสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปน
ศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความปราณีต จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ
สถานของพระแมมารี (Virgin Mary) จากน้ันนําทานเยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนัง 
(Leather Jacket Factory) ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศที่
ผลิตหนังท่ีมีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน 
Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย   

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล 
(PAMUKKALE) หรือปราสาทปุยฝ�าย  เมือง
ที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดิน
ผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีก
กอนที่ไหลลงสูหนาผาผลจากการไหลของน้ําพุ
เกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสี
ขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988  

คํ่า    บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมที่พัก Lycus River Thermal Hotel 5* หรือ
เทียบเทา 

 
วันทีห่ก   เมืองคอนยา-คาราวานสไรน-เมืองคัปปาโดเจีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชวงป 
ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมิภาคแถบน้ี ระหวางทางนํา
ทานชมตวามสวยงามของ Obruk lake ซึ่งเกิดจากอุกาบาตไดตกลงมาจึงเกิดเปน
ธรรมชาตินับพันป “คาราวานสไรน” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคาระหวางทางของชาว
เติรกในสมัยออตโตมัน  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

เดินทางสู  เมืองคัปปาโดเจีย เปนเมืองท่ีอยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุส เปนดินแดนที่
มีภูมปิระเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณ
กวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัด
เซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จน
ไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี และยังเปนเมืองที่มี
ความสําคัญมาแตโบราณกาลเพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหวางการเดินทางทานจะได
ชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรก ี  
ทานจะไดชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุงหญาสลับกับภูเขาซึ่งเปน
เอกลักษณของคัปปาโดเจีย  

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

* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

วันทีเ่จ็ด    บอลลูน-นครใตดิน-เมืองอุชิซาร-หมูบานอวานอส 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม  
05.00 น.      สําหรับทานที่สนใจน่ังบอลลูน 

พรอมกัน ณ บริเวณลอบบี้ **(ทัวรน่ัง
บอลลูนน้ีไมรวมอยูในรายการทัวร  คา
ขึน้บอลลูนทานละ 250 ดอลลาสหรัฐ 
ในกรณีที่ชําระดวยเงินสด และราคา 
260 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีทีชํ่าระดวย
บัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผูใหบริการทัวรบอลลูนในตุรกี มีประกันภัยใหกับทุกทาน 
แตสําหรับประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องรอน
ทุกประเภท  ดังน้ันการเลือกซื้อ Optional Tourรายการน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแต
ละทาน)** 
นําทานชม  นครใตดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กวา
ช้ัน เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้ง
จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ตองการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพื่อประโยชนทาง
การคา และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยั้งการ
เผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ันลางที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต



 

 

ดินแหงน้ีมีครบทุกอยาง ทั้งหองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอนอาหาร, หองครัว, 
หองอาหาร, โบสถ, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุดลึกลงไปใตดินหลาย
ช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดวยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เปน
ทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอากาศถายเทไดสะดวก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานสู เมืองอุชิซาร เปนพื้นที่ที่มีจุดเดนคือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือนรวงผ้ึง 
รายลอมไปดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็มไปหมด ที่สําคัญก็คือสวนหน่ึงของ
หินเหลาน้ีมีคนอาศัยอยูภายใน ในลักษณะ“บานถํ้า” มาชานานนับจากอดีตถึงปจจุบัน เปน
การอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมีการ“ทุบทําลายหิน”เหลานี้ทิ้งเพื่อปรับ
พื้นที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทําอยางกลมกลืน ไมทําลาย
ทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิงแอบพึ่งพิงที่นายกยองเปนอยางยิ่ง 
นําทานสู หมูบานอวานอส ซึ่งเปนหมูบานที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับเคร่ืองปم�นดินเผา และงาน
เซรามิก แทบทุกรานจะมีผลิตภัณฑจากงานปم�นวางอยูหนาราน แตในบานมีโชวเคร่ืองปم�น
หมอทุกบาน อวานอสเปนเมืองเล็กๆที่มีแมน้ําไหลผาน แตเปนแมน้ําที่มีตะกอนแดง 
ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํามาลองปم�นใชเปนอุปกรณ ของเคร่ืองใช ที่ใชภายในบาน เชน 
ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเริ่มปم�นพวกโอง แจกัน และเคร่ืองประดับบาน ชมการสาธิต
การทําเครื่องปم�นดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย จากน้ัน 

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

* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับ
เดียวกัน* 

วันทีแ่ปด    หุบเขาเดฟเรนท-PANORAMIC VIEW-หมูบานของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet 
School 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูหุบเขาเดฟเรนท (Devrent Valley) หุบ
เขาแหงจินตนาการ ต่ืนตากับอัศจรรยของภูมิประเทศที่
แปลกตาที่ดูคลายพื้นผิวดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวง
อ่ืน ในจักรวาลมากกวาพื้นผิวโลก เต็มไปดวยหินรูปทรง
แปลกตา อิสระใหทานเก็บภาพ panoramic view  
จากน้ันนําทานชมหมูบานของนกพิราบ โดยชาวบาน
ไดขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใหนกมาอยูอาศัยเพื่อจะได
เก็บขี้นกพิราบไป จากน้ันนําทานสูหุบเขาพาซาแบค 

(Pasabag) ทานจะไดชมธรรมชาติแปลกตาของกลุมภูเขาหินเปนรูปกรวยมีหมวกวางอยู



 

 

ขางบนแปลกตาสวยงามมากไมมีที่ใดเหมือน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจไดเวลาอัน
สมควร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ัน นําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอ

พรมแบบด้ังเดิมซึ่งถือไดวาเปนสินคาที่มีช่ือเสียงของตุรกี จากน้ันนําทานสูยานชอปปم�งให
ทานไดมีเวลาเลือกช้ือของฝากตางๆ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Kayseri   

18.30-20.10 น.เดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2015 (บินภายในประเทศ) 
**คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ** 

 
วันทีเ่กา    อิสตันบูล-กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปน
หลัก****  
 
 
กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
 
กําหนดการเดินทาง                       ราคา/ บาท  

 
สิงหาคม 2563 
28 ส.ค. – 5 ก.ย. 
กันยายน 2563 
4-12 ก.ย. / 11-19 ก.ย. 
18-26 ก.ย. / 25 ก.ย. – 3 ต.ค. 
 

 
37,500 

พักเดี่ยวเพ่ิม 7,900 
 
ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
1.  ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอเก็บ
คาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,000 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.     คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินช้ันประหยัด   (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)  
        และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่ไมไดระบุไว
ในรายการ  
4.   คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
6.   คาทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น ( 90 USD/คน/ทริป) 
7.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุใน
รายการ   
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน จึงไม

สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 



 

 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณี
ที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 
หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดไมถึง
จํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสยับางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธเขาเมือง 
ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการทองเที่ยวจะใช
เลมสีเลือดหมู 
6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การ
เจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตรา คาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณดังกลาว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
9. สําหรับที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี
มาก และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ในกรณีท่ีเครื่องบินเกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน 
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใชผูที่มีปญหาดานสุขภาพ 
และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอิน
เทาน้ัน และมีคาใชจายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
  



 

 

ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   
  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 

แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเด่ียวกรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม)   
  กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวัน

เดินทางได  
  กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง (Hand 

carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  
 
หมายเหตุ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ 
ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด  

2. เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไม
สามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให 
ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไป
ในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 
โรงแรมและหอง  

หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไม
สามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใน
แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ันในกรณีที่มีการจัดประชุม
นานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุก

ขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วตัถุ
ที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ันน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใส
รวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการ
บินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึน้
เครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแตละสายการบิน) การเรียก
เก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกิน
กวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนัก
ไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว 
( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ไมรับภาระ ความรบัผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและสัมภาระท่ีมีลอเลื่อนและ
มีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry)   


