
 
 

 

 

รหัสทัวร SST1903531 
ทัวรตุรกีเวียรา อิสตันบูล อิซเมียร คูซาดาซี เอฟพีซุส อันทาเลีย ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 9วัน7คืน [TK] 
สุเหราสีน้ําเงิน โบสถเซนตโซเฟย พระราชวัง โดลมาบาเช ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซมารเกต จัตุรัส
ทักซิม อิซเมียร คูซาดาซีหมูบานออตโตมัน เมืองโบราณเอฟฟซุส ปามุคคาเล อันทาเลีย ซุมประตูเฮเดรียน หอ
นาฬิกา จตุรัส Republic น้ําตกลารา คอนยา คัปปาโดเจีย นครใตดิน หมูบานของนกพิราบ อุชิซาร อวานอส หุบ
เขาเดฟเรนท 
  
AMAZING TURKEY RIVERA 2020 
ทัวรตุรกีริเวียรา 9วัน7คืน    
บินตรง+บินภายใน2ขา  
สายการบินเตอรกิชแอรไลน 

 

ทองดินแดนมหัศจรรยแหงอัญมณีแหงโลก2ทวีปผสมผสานกันระหวางเอเชียเเละยุโรป  
โปรแกรมตุรกีทีจ่ัดสรรอยางสมบูรณแบบ การันตวีาคุมคา  ไมเหน่ือย เที่ยวครบทุกเมืองสวย  
บินตรงสูอิสตนับูลกับสายการบินเตอรกิชแอรไลน พรอมบินในประเทศตุรกีอีก 2 เท่ียวบิน 
อิสตันบูล-อิซเมียร-คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อันทาเลีย-ปามุคคาเล-คัปปาโดเกีย 
พักโรงแรมระดับ5*นอนอิสตันบูล2คืน  
พักโรงแรมถํ้า5ดาวสุดคลาสคิที่คัปปาโดเกีย 2คืน 
ราคาเริ่มตน  
43,700.- 
เดินทาง มีนาคม-พฤศจิกายน 63 



 
 

 

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบลู 
06.30 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศสนามบิน
สุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ทําผานขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  
09.25 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใชเวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) 
เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางคํ่าและ
อาหารเชาระหวางเที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
16.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    
หลังอาหารคํ่าเขาสูที่พัก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรือเทียบเทา  

 
วันที่สอง  สุเหราสีนํ้าเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-พระราชวัง โดลมาบาเช -ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-

ตลาดสไปซมารเกต -จัตุรัสทักซิม 
เชา  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
ชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลตานอาหเมต นํา
ชม สุเหราสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มี
ความสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนว
ฝาผนังดานในและถูกสรางขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน 
โดยสุลตานอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด7 ปและ จากน้ันนํา
ทานชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia) ซึ่งเปนศิลปะแบบไบแซนไทม ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถ
คริสตแตหลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขามาปกครองจึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิด แตไดเปลี่ยนเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 916 ป 
และเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมความงามและความย่ิงใหญ 
ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีตอ
คริสตศาสนา  
เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมพระราชวัง โดลมาบาเช (Dolmabache Palace) พระราชวังแหงน้ีสรางโดย สุลตานอับดุล เมอจิท 
ซึ่งเปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน 
จากน้ันนํา นําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเล

มารมารา (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความ
กวาง ต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรป และสุด
ขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี  นอกจากความสวยงามแลวชองแคบบอส
ฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  
เพราะมีป�อมปนต้ังเรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี  วากันวาจะกระทั่งถึงยุค
ของการนําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคยปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถูกถลม



 
 

 

 

จนเสียหายอยางหนักมากอนเลย ทั้งที่เปนเพราะป�อมปนดังกลาวน่ีเอง ในปค.ศ.1973 มีการเปดใชสะพานบอส
ฟอรัส  ซึ่งทําใหเกิดการเดินทางไปมระหวางฝم�งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลิน
กับทิวทัศน สองขางทาง ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเช หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวน
แตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น นําทานสู ตลาดสไปซมารเกต อิสระใหทานไดชมสีสันของตลาดอียิปตโบราณทาน
สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยาว ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้น
ช่ือของตุรกีอยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย นําทานสูจัตุรัสทักซิม ( Taksim 
Square) หรือ ยานทักซิม สแควร เปนยานที่คึกคกัที่สุดในมหานครอิสตันบูล เพราะเปนยานที่เปนจุดศูนยรวม
ของนักทองเที่ยวทั่วโลก มีช็อปปم�ง สตรีท ที่รายลอมไปดวยรานคาทั้งแบรนดโลคอล และแบรนดอินเตอรมากมาย 
แถมยังมีบูติกโฮเต็ลอิพๆ และบารเกๆ ใหคุณไดชมบรรยากาศความคึกคักของถนนเสนน้ี 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  นําทานเขาสูที่พัก RETAJ ROYAL HOTEL 5 * HOTEL  
หรือเทียบเทา 
 
 
วันที่สาม    อิซเมียร-คูซาดาซี-หมูบานออตโตมัน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินอิสตันบูล 
09.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิชเมียร (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2318 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินอิชเมียร  
เมืองอิซเมียร(Izmir) ต้ังอยูทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอา
นาโตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันวา เอเชียไมเนอร (Asia 
Minor) ปจจุบันเมืองอิซเมียรน้ันถือวาเปนเมืองที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรซึ่งมีอายุเกาแกมากกวา 5,000 ป เปนเมืองที่มีขนาดใหญ
เปนอันดับสามของประเทศตุรกี ตัวเมืองน้ันต้ังอยูรอบๆอาวขนาดใหญ 
ซึ่งพื้นทีส่วนใหญน้ันถูกลอมรอบไปดวยภูเขา อีกทั้งยังถือวาเปนเมืองที่
คอนขางพลุกพรานไปดวยผูคน รวมไปถึงถนนที่คอนขางกวาง อาคาร

กระจกและศูนยช็อปปم�งที่ทันสมัย น่ันจึงสงผลใหเมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอรเรเนียนยุโรปมากกวาตุรกี
แบบด้ังเดิม อิสระใหทานชมเมอืงและเก็บภาพประทบัใจ 
เท่ียง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซี  
นําทานสูหมูบานออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบานเรือนสมยัแบบเกาของสมัยออตโตมันที่ยังคง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซื้อสินคาพื้นเมือง จากน้ันนําทานเย่ียมชม
โรงงานเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศที่ผลิต
หนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael 
Kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัยไดเวลาอันสมควรนําทานสูโรงแรมที่พัก 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  RAMADA RESORT 5*Hotel หรือเทียบเทา 
 
 



 
 

 

 

วันทีส่ี่    เมืองโบราณเอฟฟซุส-ปามุคคาเล 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานชมเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการ
บํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึงเคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionian) จาก
กรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็ก
ซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟฟซุส” 
ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจ
กลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่
แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทาน
ชมหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุก
วันน้ี, หองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติค
ที่มีความออนหวานและฝมือปราณีต  
เท่ียง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    
จากน้ันเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) หรือปราสาทปุยฝ�าย  เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุ
ขึน้มาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผาผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร
รอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปน
แกงหินสีขาวราวหิมะขวางทาง
น้ําเปนทางยาว ซึ่งมีความ
งดงามมาก ปามุคคาเล ไดรับ
การยกยองจากองคการยูเนส
โกใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในป 
ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis City ) และบอน้ําแรในอดีตเคยเปนสระน้ํารอน 
ปจจุบันเปนโรงแรมน้ําแรที่มีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซยีส ประกอบดวยดินปูนและเกลือแร ไหลเปนน้ําตกจากที่สูง 
100 เมตรลงสูพื้น สายน้ําที่ถูกอากาศเย็นตัวลงทําใหแคลเซียมตกตะตอน เกิดเปนอางแคลเซียมธรรมชาติ ขนาด
มหึมา เรียกวา ปามุกคาเล ในยุคโรมันสถานที่แหงน้ีเปนเมืองตากอากาศที่สวยงาม 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก LYCUSRIVER TERMAL 5* HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

วันทีห่า   อันทาเลีย –ซุมประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic -น้ําตกลารา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมืองอันทาเลียเปนจังหวัดที่ต้ังอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของอะนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร แถบ
บริเวณริมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่ลอมรอบไปดวยเทือกเขา และยังเปนเมืองศูนยกลางการปกครองของจังหวัดอัน
ทาลยาดวย จังหวัดน้ีตั้งอยูบนที่ราบของแพมฟเลีย (Pamphylia) ซึ่งในอดีตที่นานมาเลวเปนแผนดินที่เกิดจาก
การทรุดตัวของการเปลี่ยนแปลง ของเปลือกโลกที่เกิดมาจากแผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟเปนผืน
แผนดินโบราณที่อุดมสมบูรณ อันทาเลีย ยังเปนเมืองทาเรือโบราณที่เคยมีความสําคัญมาแตในอดีตที่ถูกสรางโดย
จักรพรรดิอัตตาลุสที่2 ซึ่งตองการใหเปนเหมือนกับสวรรคบนโลก (Heaven on Earth) และไดต้ังช่ือเมืองน้ีวา 
อัตตาเลีย (Attaleia) ตัวเมืองอันทาเลียไดรับการบูรณะพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวนานาชาติจนไดรับฉายา
วา ริเวียราแหงตุรก”ี นําทุกทานชม ซุมประตูเฮเดรียน (Hadrain’s Gate) ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.130เพื่อเปน
อนุสรณในคร้ังที่จักรพรรดิฮาเดรียนไดเดินทางมาที่เมืองน้ีซึ่งเปนโบราณสถานที่ม ีช่ือเสียงที่มีประตูทางเขาไปยัง
วังที่สวยงามที่ถูกสรางดวยหินออนเปนรูปประตูถึงสามโคงเพื่อใหเปนเกียรติยศแดองคจักรพรรดิชมหอนาฬกิาที่
คาเล คาปซึ และ จตุรสั Republic ณ จุดน้ีทุกทานจะไดชมวิวอันสวยงามของทะเลเมดิเตเรเนียนที่น้ําทะเลสีฟ�า
ตัดใสสะทอนสีของทองฟ�า รวมไปถึงภาพขุนเขาของเทือกเขาโอลิมปสที่ย่ิงใหญ จากน้ันนําทุกทานชมหอคอยแหง
สุเหราคอรคุต ซึ่งเร่ิมแรกน้ันสรางเพื่อใชเปนวัดในจักรวรรดิโรมัน หลังจากน้ันไดถูกใชเปนโบสถถวายแดพระแม
มารีในยุคไบแซนไทนและทายที่สุดไดเปลี่ยนเปนสุเหราในยุคอิสลามครองเมือง ซึ่งในปจจุบันน้ีตัวสุเหราชํารุดแตะ
หอคอยอะซาน หรือ หอคอยที่ใชสําหรับเรียกในคนละหมาดน้ันยังคงอยูอิสระใหทุกทานไดเดินชมจตุรัสและตรอก
ถนนที่เต็มไปดวยบานเรือนและสวนสวยในสไตลออตโตมัน 
เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมความงามของนํ้าตกลาราซึง่เปนน้ําตกที่มช่ืีอเสียงของเมืองอันทาเลียโดยน้ําตกเกิดจากแมน้ําดูเดน1ใน
แมน้ําสายสําคัญของประเทศทุกทานจะไดชมสายธารที่ไหลเปนคลองยาวไหลผานโตรกหินหลายช้ัน กอใหเกิดเปน
น้ําตกหลายช้ันหลายตอน บางตอนลักษณะเหมือนกับลําธารเลก็ๆ จนไปสิ้นสุดที่หนาผาหินริมทะเลกอนจะตกลงสู
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนกลายเป�นน้ําตกอีกจุดที่มีความสวยงามมาก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก Ramada Plaza Antalya 5*HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 



 
 

 

 

วันทีห่ก    Manavgat waterfall -คอนยา-คัปปาโดเจีย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมือง Manavgat  ซึ่งเปนเมืองที่ถูกลอมรอบดวยเทือกเขา 
ปกคลุมไปดวยป�าไมที่สวยงาม มแีมน้ําสายสําคัญคือแมน้ํา 
Manavgat ซึ่งไหลผานเมืองใหความอุดมสมบูรณ นําทานชมความ
งามของน้ําตก Manavgat waterfall และสามเหลี่ยมปากแมน้ําที่มี
ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของเมือง อิสระใหทาน
เก็บภาพความประทับ   ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองคอน
ยา (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชวงป ค.ศ. 
1071 – 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ี ทานจะไดเพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรก ี 
เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองคัปปาโดเจีย เปนเมืองที่อยูระหวางทะเลดํากบัภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต
โบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกี
ไปจรดประเทศจีน ระหวางทางนําทานชม “คาราวานสไรน” เดินทางตอสูคัปปาโดเจีย ระหวางเดินทางทานจะ
ไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ใหทานสัมผัส
ประสบการณพิเศษพักโรงแรมถํ้า ซึ่งเปนเอกลักษณของคัปปาโดเจีย ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย ณ ทีพัก
โรงแรม  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก   : ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL หรือเทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน* 

 

วันทีเ่จ็ด  นครใตดิน- Carpet School -หมูบานของนกพิราบ-อุชิซาร-อวานอส 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรับทานที่สนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณล

อบบ้ี **(ทัวรนั่งบอลลูนน้ีไมรวมอยูในรายการทัวร  
คาขึ้นบอลลูนทานละ 250 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่
ชําระดวยเงินสด และราคา 260 ดอลลาสหรัฐ ใน
กรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู
ใหบริการทัวรบอลลูนในตุรกี มีประกันภัยใหกับทุก
ทาน แตสําหรับประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไม
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องรอนทุก
ประเภท  ดังน้ันการเลอืกซื้อ Optional Tourรายการนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละทาน)** 

นําทานชม  นครใตดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กวาช้ัน เพื่อใชเปนที่หลบภัย
จากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ตองการ
เขามายึดครองดินแดนน้ีเพื่อประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้ง



 
 

 

 

ตองการที่จะหยุดยั้งการเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ันลางที่ลึกที่สุด ลกึถึง 85 เมตร เมืองใต
ดินแหงน้ีมีครบทุกอยาง ทั้งหองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอนอาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุดลึกลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย หนารอน
อากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดวยการออกแบบที่ดี มีทางออก
ฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอากาศถายเทไดสะดวก นําทานชมหมูบานของนกพิราบ โดย
ชาวบานไดขุดเจาะโพรงเจาะรูเอาไวใหนกมาอยูอาศัย นําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & 
Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือไดวาเปนสินคาที่มีช่ือเสียงของตุรกี จากน้ัน 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู เมืองอุชิซาร หมูบานนําพิราบ เปนพื้นที่ที่มีจุดเดนคือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอมไป
ดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็มไปหมด ที่สําคัญก็คือสวนหน่ึงของหินเหลาน้ีมีคนอาศัยอยูภายใน ใน
ลักษณะ“บานถํ้า” มาชานานนับจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมีการ
“ทุบทําลายหิน”เหลาน้ีทิ้งเพื่อปรับพื้นที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทําอยางกลมกลืน ไม
ทําลายทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิงแอบพึ่งพิงที่นายกยองเปนอยางย่ิง นําทานสู 
หมูบานอวานอส ซึ่งเปนหมูบานที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับเคร่ืองปم�นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกรานจะมีผลิตภัณฑ
จากงานปم�นวางอยูหนาราน แตในบานมีโชวเคร่ืองปم�นหมอทุกบาน อวานอสเปนเมืองเล็กๆที่มีแมน้ําไหลผาน แต
เปนแมน้ําที่มีตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํามาลองปم�นใชเปนอุปกรณ ของเคร่ืองใช ที่ใชภายในบาน 
เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเร่ิมปم�นพวกโอง แจกัน และเคร่ืองประดับบาน ชมการสาธิตการทํา
เครื่องปم�นดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย 
คํ่า บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต)  ณ  โรงแรมที่พัก: ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL  

หรือเทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน* 

วันทีแ่ปด   หุบเขาเดฟเรนท-PANORAMIC VIEW-อิสตันบูล   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสูหุบเขาเดฟเรนท (Devrent Valley) หุบเขาแหงจินตนาการ ตื่นตากับอัศจรรยของภูมิประเทศที่แปลก
ตาที่ดูคลายพื้นผิวดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอ่ืน ในจักรวาลมากกวาพื้นผิวโลก เต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตา 
อิสระใหทานเก็บภาพ panoramic view   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
14.45-16.30 น. เดินทางสูเมืองอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2002 (บินภายในประเทศ)   
20.55 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
 
วันทีเ่กา  กรุงเทพ 
10.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   
*************************************** 
 
 
 



 
 

 

 

กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
 
กําหนดการเดินทาง ( มี.ค-พ.ย 63 ) ราคา/บาท 
มีนาคม 63 
21-29 มี.ค /28 มี.ค-05 เม.ย 

 
43,700 
 

เมษายน 63 
6-14 เม.ย / 14-22 เม.ย /15-23 เม.ย / 16-24 เม.ย /** 
18-26 เม.ย /25 เม.ย-3 พ.ค 
 

 
45,999** 
44,600 
 

พฤษภาคม 63 
2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 
23-31 พ.ค /30 พ.ค-7มิ.ย 
 

 
44,600 
44,600 
 

มิถุนายน 63 
6-14 มิ.ย / 13-21 มิ.ย /20-28 มิ.ย /27 มิ.ย-5ก.ค 
 

 
44,600 
 

กรกฎาคม 63 
4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 
 

 
44,600 
 

สิงหาคม 63 
8-16ส.ค  
 

 
44,600 
 

กันยายน 63 
12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค 
 

 
44,600 
 

ตุลาคม 63 
3-11 ต.ค /10-18 ต.ค /17-25 ต.ค/24 ต.ค-1 พ.ย / 
31 ต.ค-8พ.ย 
 

 
43,700 
43,700 
 

พฤศจิกายน 63 
7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย  
  

 
43,700 

พักเดี่ยวเพ่ิม 8,900 
 
 
 
หมายเหตุ  



 
 

 

 

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

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว  

อัตราคาบริการนี้รวม   
1.     คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เที่ยวบินช้ันประหยัด กระเป�าเดินทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก./ทาน  (กรุงเทพ-อิส
ตันบูล-กรุงเทพ ) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 เท่ียว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรก ี
3.    คาพาหนะทกุชนิด 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   
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม  
1.คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่ไมไดระบุไวในรายการ  
4.คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
6.คาทิปพนักงานขับรถ-ทปิหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น (90 USD/คน/ทริป) ชําระพรอมคาทัวรงวด
สุดทาย 
9.คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุในรายการ   
10.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถ

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทัง้หมดหรือบางสวนใหกบัทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทาน    สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคน
เขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  



 
 

 

 

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
หมายเหตุ  

1. การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดไมถึงจํานวน

อยางนอย 15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   

4.    บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธเขาเมอืง ใน
ทุกกรณี   

5.    ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม 
รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือด
หมู 

6.    บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย 
การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  

7.    ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา คา
น้ํามันหรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณดังกลาว 
8.    เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนํา
ใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเดี่ยวกรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม)   

  กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได  
  กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) 

น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  
 
หมายเหตุ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชา
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร 
ฯลฯ ทั้งน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด  



 
 

 

 

2. เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะ
เรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการ
ตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคา
ทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมอืง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไม
รับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยว
ใชหนังสือเดนิทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหม ู

 
โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง( 
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความ
แตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่
มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ันในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรม
สูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธÍิ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเชนมีดพบักรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บ
เป นตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว
อาทิครีมโลช่ันน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให
ถือขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดง
ตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึน้เคร่ืองได
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและคาพนกังานยกสัมภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ช้ันประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่ม
เปนสิทธÍิของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับ
กระเป�าสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 
9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สงู ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนัก
ของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอสงวน



 
 

 

 

สิทธิ์ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญ
เกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry)  


