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AMAZING TURKEY SPRING 

 ทวัรต์ุรกี 9 วนั 6 คืน   

บินตรงสู่อิสตนับลู พรอ้มบินภายในอีก 1 ขา  

กบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ 
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ท่องดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป  

เท่ียวครบทุกไฮไลทไ์ม่เหมือนใคร โปรแกรมจดัอย่างลงตวัไม่เหน่ือย 

* พกัโรงแรมถ ้า 2 คืน ท่ีคปัปาโดเจีย * 

บินตรงสู่อิสตนับูล พรอ้มบินภายในอีก 1 ขา   

อิสตนับูล-บูซ่าร-์คานคัคาเล่-ทรอย-เพอรก์ามมั-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คปัปาโดเจีย 

ราคาเร่ิมตน้    36,999. - 

 เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2562  

วนัแรก    กรงุเทพ-อิสตนับูล 

19.00 น พรอ้มกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางท าผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.50 น. ออกเดินทางสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีน่ัง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่าและอาหารเชา้

ระหวา่งเที่ ยวบินสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

หมายเหตุ:  กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัท่ี 19-27 เม.ย. / 26 เม.ย.- 4พ.ค. / 30 เม.ย.- 8พ.ค.  

1-9 พ.ค. / 10-18 พ.ค. / 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 

18.00 น. พรอ้มกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

 21.45 น. ออกออกเดินทางสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ ยวบิน TK 65 

 04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วนัท่ีสอง ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ 

05.45 น. เดินทางถึงกรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

หลงัจากน้ันน าทุกทา่นสูเ่มืองอิสตนับูล ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมนั “ฮิบโปโดรม” จตุัรัสสุลตา่นอาห์

เมต จากน้ันน าชม  สุเหร่าสีน ้ าเงิน (BLUE MOSQUE) 

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง ช่ือน้ี

ไดม้าจากกระเบ้ืองเคลือบสีน ้าเงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน

และถูกสรา้งข้ึนบนพ้ืนท่ี  ซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ 

โดยสุลตา่นอาหเม็ตท่ี 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปี

และ จากน้ันน าชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซ่ึงเป็น
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ศิลปะแบบไบแซนไทม  ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งข้ึนสมยั

จกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มา

ปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถด์งักลา่วมาเป็นมสัยิด แตไ่ดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติในสมยั เคมาล อะตา

เติร์ก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 ปี 

ปัจจุบนัเปิดใหนั้กทอ่งเท่ียวเขา้ชมความงามและความย่ิงใหญ ่ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บง่บอกถึง

ความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีตอ่คริสตศ์าสนา  

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าทา่น ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นชอ่งแคบท่ี

เช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea Of 

Marmara) ความยาวทัง้ส้ินประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่

500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวา่สุดขอบของทวีปยุโรป และสุด

ขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี  นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่ง

แคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกัน

ประเทศตุรกีอีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยูต่ามชอ่งแคบ

เหลา่น้ี  วา่กนัวา่จะกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญม่าใช ้และไมเ่คยปรากฏวา่ กรุงอิสตนับูลถูกถลม่จน

เสียหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้ท่ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักลา่วน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  

ซ่ึงท  าใหเ้กิดการเดินทางไปมระหวา่งฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากข้ึน  ขณะลอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบั

ทิวทศัน์ สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช ่หรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแต่

สวยงามตระการตาทัง้ส้ิน  

จากน้ันน าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งมากทางดา้น

วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมของจกัรวรรดิออตโตมนั เป็นศิลปะท่ีผสมผสานของยุโรปและตะวนัออก ท่ีไดร้ับการ

ออกแบบตกแตง่อยา่งสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะถูกตัง้เวลาไวท่ี้ 09.05 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ี เคมเล อตาเติร์ก 

วีรบุรุษของชาติถึงแกอ่สญักรรม ในวนัท่ี 10 พ.ย. ค.ศ. 1938  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ทา่นสามารถเลือกซ้ือของ

ฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัข้ึนช่ือของตุรกีอยา่ง 

แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Marriott Courtyard Hotel 4* หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีสาม     บูซาร-์ชานัคคาเล่-ทรอย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าทา่นน่ังเรือเฟอร์ร่ีขา้มฝั่งสู ่เมืองบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองท่ีต ัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของตุรกี มีความส าคญัและ

ใหญเ่ป็นอนัดบัที่  4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางดา้นเสน้ไหมเพ่ือสง่ออกไปยงัตลาดตา่งๆ ในอดีตเคย

เป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตัง้แตปี่

ค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดย้า้ยเมืองหลวงไปตัง้ท่ีเอดิร์

เน ท่ีอยู ่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าทา่น

สูB่ursa Silk House โดยตลาดแหง่น้ีคา้ขายผลิตภณัฑจ์ากผา้

ไหมเป็นหลกั และดว้ยสีสันของผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีท  าให ้

ตลาดแหง่น้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จนครั้งหน่ึงสมเด็จ

พระนางเจา้ ควีนอลิซาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยือนดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองชานัคคาเล่ (Cannakkale) ซ่ึงตัง้อยูบ่นทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแหง่น้ีจึงเคย

เป็นชุมทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดินเรือเช่ือมตอ่เอเชียกบัยุโรป น าทา่นชมมา้ไมจ้ าลองแห่งกรุงทรอย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหท้า่นได ้

เก็บภาพประทบัใจกบัมา้ไมเ้มืองทรอยที่ ต ัง้ตระงา่นอยูก่ลางเมือง จากน้ันเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 

บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต)์   

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Troia Tusan Hotel 4* หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีส่ี    เพอรก์ามมั-หมู่บา้นกรีกโบราณ-เมืองออตโตมนั-คูซาดาซี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสูเ่มืองเพอรก์ามมั (Pergamum) ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นท่ีตัง้เมืองโบราณของกรีกท่ี

มีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ท่ีเป็นแมท่พัของอ

เล็กซานเด อร์มหาราช จนกระทัง่ถึงราชวงศแ์อทตาลิด จึงไดย้กใหก้บัโรมนั น าท่านชมหมุ่บา้นกรีกโบราณ 

กาลเวลาท่ีล่วงเลยมานับพนัปีในอดีตน้ันเมืองน้ีคือเมืองท่ีเคย

เจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดมาแลว้ในสมยักรีกโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัน้ี

เป็นยงัคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลาย

สีสนัสดใน อิสระใหท้า่นเดินชมเมืองและเก็บภาพประทบัใจและ

สมัผสัวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน 

เท่ียง     บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร     

เดินทางสูเ่มืองคูซาดาซีตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ

ตุรกีตดักบัชายฝั่งทะเลอีเจ้ียนซ่ึงเป็นทา่เรือท่ีส าคญั ระหวา่งการ

เดินทางทา่นจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอีเจ้ียน  
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จากนั้นน าท่านสู่หมู่บา้นออตโตมนัดัง้เดิม ชมอารยะธรรมและบา้นเรือนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโต

มนัท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั อิสระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ และเลือกชมซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ได้

เวลาอนัสมมควร 

ค า่     บริการอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมท่ีพกั Charisma Deluxe Hotel 5* หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้      เมืองเอฟฟิซสุ-โรงงานเคร่ืองหนัง-เมืองปามุคคาเล่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสูเ่มืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ท่ีขนานนามวา่ มหานครแหง่แรกและย่ิงใหญท่ี่สุดใน

เอเชีย ท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึงเคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มา

ปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 กอ่นคริสตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ

กษัตริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ข้ึนเป็นเมืองหลวง

ตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่นเดินบนถนนหินออ่นผา่นใจกลางเมืองเกา่ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงกอ่สรา้ง

เม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านได ้

จนถึงปัจจุบนัน้ี น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอ

น ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็น

ศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความปราณีต จากน้ันน าทา่นเก็บภาพประทบัใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแมม่ารี 

(Virgin Mary Statue) จากน้ันน าทา่นเย่ียมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (Leather Jacket Factory) ซ่ึงมีช่ือเสียง

โดง่ดงัของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทัง้ยงัผลิตเส้ือหนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัใน

อิตาลี เชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั   

เท่ียง      บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร     

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรือ

ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุข้ึนมา

จากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเกา่แกส่มยักรีกกอ่นท่ี

ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีได ้

กอ่ใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผล

จากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแกง่หินสีขาวราว

หิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ปามคุคา

เล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่    บริการอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมท่ีพกั  

Richmond Pamukkale Thermal 5* หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก   เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคปัปาโดเจีย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคเติร์กในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 1308 

รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ี  

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่ เมืองคปัปาโดเจีย เป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภูเขาเทารุส เป็นดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่า

อศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือ

วนัเวลาผา่นไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเร่ือยๆ กอ่ใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก 

เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จน

ไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี และยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่น

หน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน โดย

ระหวา่งทางน าทา่นชมความสวยงามของ Obruk lake ซ่ึงเกิดจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจึงเกิดเป็นธรรมชาตินับ

พนัปี “คาราวานสไรน์” ท่ีพกัแรมและท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั ในการ

เดินทางน้ีทา่นจะไดช้มทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี รวมถึงวิถี

ชีวิตตามชนบทและทศันียภาพท่ีสวยงามของทุง่หญา้สลบักบัภูเขาซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของคปัปาโดเจีย  

ค า่ บริการอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมท่ีพกั Burcu Kaya Cave Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

* หมายเหตุ: กรณีหอ้งพกัของโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั* 

วนัท่ีเจ็ด    บอลลูน-นครใตดิ้น-หมู่บา้นของนกพิราบ-หมู่บา้นอวานอส-เมืองอุชิซาร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.      ส าหรบัท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณลอ๊บบ้ี **

(ทวัรน์ัง่บอลลูนน้ีไม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์  ค่าข้ึนบอลลูน

ท่านละ 220 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีช าระดว้ยเงินสด และ

ราคา 230 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต 

บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริการทัวรบ์อลลูนในตุรกี มีประกนัภัย

ใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่

ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดงันั้น

การเลือกซ้ือ Optional Tourรายการน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจ

ของแต่ละท่าน)** 

น าทา่นชม นครใตดิ้น(underground city) ซ่ึงเกิดจาการขุด

เจาะพ้ืนดินลงไป 10 กวา่ชัน้ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูใน
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ยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกท่ีท่ีตอ้งการเขา้มายึดครอง

ดินแดนน้ีเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทัง้ตอ้งการท่ีจะหยุดยัง้

การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ย โดยชัน้ลา่งท่ีลึกท่ีสุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแหง่น้ีมีครบทุก

อยา่ง ท ัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม ้

จะเป็นเมืองขนาดใหญท่ี่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชัน้ แตว่า่อากาศในน้ันถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้

หนาวอากาศอบอุน่ มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทาง

ระบายอากาศไปในตสั ท าใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก จากน้ันน าทา่นชม หมู่บา้นของนกพิราบ โดยชาวบา้นได ้

ขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศยัเพ่ือจะไดเ้ก็บขี้นกพิราบไป 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่หมู่บา้นอวานอส ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองปั้นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกรา้นจะมี

ผลิตภณัฑจ์ากงานปั้นวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมีโชวเ์คร่ืองปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีแมน่ ้าไหล

ผา่น แตเ่ป็นแมน่ ้าท่ีมีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแมน่ ้า

มาลองปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเคร่ืองใช ้ท่ีใชภ้ายในบา้น เชน่ 

ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ ร่ิมปั้นพวกโอ่ง  แจกัน และ

เคร่ืองประดบับา้น ชมการสาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาของ

แบบดัง้เดิมของชาวคปัปาโดเกีย จากน้ันน าทา่นสู ่เมืองอุชิ

ซาร ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีจุดเดน่คือภูเขาขนาดใหญมี่รูพรุนเหมือนรวงผ้ึง 

รายลอ้มไปดว้ย หินทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดียเ์ต็มไปหมด 

ท่ีส าคญัก็คือส่วนหน่ึงของหินเหลา่น้ีมีคนอาศัยอยู ่ภายใน ใน

ลกัษณะ“บา้นถ ้า” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปัจจุบนั เป็นการอยูอ่าศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหิน โดยไมมี่การ

“ทุบท าลายหิน”เหลา่น้ีท้ิงเพ่ือปรับพ้ืนท่ีใหร้าบเรียบแตอ่ยา่งใด สว่นบา้นท่ีปลูกสรา้งข้ึนใหมก็่ท  าอยา่งกลมกลืน ไม่

ท  าลายทศันียภาพ นับเป็นการอยูอ่าศยักบัธรรมชาติอยา่งอิงแอบพ่ึงพิงท่ีน่ายกยอ่งเป็นอยา่งย่ิง  

ค า่ บริการอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมท่ีพกั Burcu Kaya Cave Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

* หมายเหตุ: กรณีหอ้งพกัของโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเทา่แทนระดบัเดียวกนั* 

วนัท่ีแปด    Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท-์พาซาแบค-PANORAMIC VIEW 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดัง้เดิมซ่ึงถือไดว้า่เป็น

สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี กอ่นจะน าทา่นสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแหง่จินตนาการ ต่ืนตา

กบัอศัจรรยข์องภูมิประเทศท่ีแปลกตาท่ีดูคลา้ยพ้ืนผิวดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ในจกัรวาลมากกวา่

พ้ืนผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา จากน้ันน าทา่นสูหุ่บเขาพาซาแบค (Pasabag) ทา่นจะไดช้มธรรมชาติ

แปลกตาของกลุม่ภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยูข่า้งบนแปลกตาสวยงามมากไมมี่ท่ีใดเหมือน อิสระใหท้า่น

เก็บภาพ Panoramic view เก็บภาพประทบัใจ  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันเดินทางสูเ่มืองไครซีรี น าทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดมี้เวลาเลือกช้ือของฝากตา่งๆ กอ่นจะไดเ้วลาสมควร

น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน Kayseri   

20.45-22.25 เดินทางสูส่นามบินอิสตนับูล เที่ ยวบินท่ี TK2015 (บินภายในประเทศ) 

หมายเหตุ:  กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัท่ี 19-27 เม.ย. / 26 เม.ย.- 4พ.ค. / 30 เม.ย.- 8พ.ค.  

1-9 พ.ค. / 10-18 พ.ค. / 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 

 19.35-21.15 เดินทางสูส่นามบินอิสตนับูล เที่ ยวบินท่ี TK2021 (บินภายในประเทศ) 

 **ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 

วนัท่ีเกา้    อิสตนับูล-กรงุเทพ 

01.50 น.  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ ยวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ   

หมายเหตุ:  กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัท่ี 19-27 เม.ย. / 26 เม.ย.- 4พ.ค. / 30 เม.ย.- 8พ.ค.  

1-9 พ.ค. / 10-18 พ.ค. / 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62 

 01.25 น.  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ ยวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ   

 

******************************************************************** 

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั****   

 

ก าหนดการเดินทาง / อตัราค่าบริการ  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ราคาต่อท่าน 

ก าหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

มีนาคม 2562 

2-10 มี.ค. // 15-23 มี.ค. // 22-30 มี.ค. 

 

เมษายน 2562 

19-27 เม.ย. // 26 เม.ย. – 4 พ.ค. // 30 เม.ย. – 8 พ.ค. 

 

พฤษภาคม 2562 

1-9 พ.ค. // 10-18 พ.ค. // 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 

 

36,999 

 

 

38,850 

 

 

38,850 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 7,900 
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ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหตุ  

1.  ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอเก็บค่าทวัรเ์พ่ิม  ท่าน

ละ 3,000 บาท  

2.  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1.     คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เที่ ยวบินชัน้ประหยดั(กรงุเทพ-อิสตนับูล-กรงุเทพ) และรวมตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตุรกี 

1 เท่ียว 

2.    คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตุรกี 

3.    คา่พาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเที่ ยวพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

5.    คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ    

7.    คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1.   คา่จดัท  าหนังสือเดินทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  

4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทา่น  

5.   ค่าทิปพนักงานขบัรถ-ทิปหวัหนา้ทวัร-์ทิปไกดท์อ้งถ่ิน ( 90 USD/ท่าน/ทริป) 

6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ   

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าท่านละ20,000 บาทภายใน3วนัหลงัจองส่วนท่ีเหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่น้ัน จึงไมส่ามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด

ใหก้บัทา่น 

3. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ 

ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ

ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  
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หมายเหต ุ 

1.   การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินทัง้หมด 

2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถึ่งจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ 

เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ   

4. บริษทัจะไมร่ับผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร์ ในกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธในการใหวี้ซา่ หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีท่ีทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเลม่สีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบใดๆในการ

ท่ีทา่นอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการทอ่งเที่ ยวจะใชเ้ลม่สีเลือดหมู 

6. บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ ควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-หาย ความลา่ชา้ หรือ 

อุบติัเหตุตา่ง ๆ  

7. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัรา คา่น ้ามนั หรือ คา่เงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

9. ส าหรับที่ น่ัง Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะน่ังตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบิน

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใ่ชผู่ท่ี้มี

ปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท่ี้น่ัง Long Leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทา่น้ัน และ

มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ   

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้ง (ทา่นท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระคา่พกัเด่ียวเพ่ิม)   

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.  
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โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนัซ่ึงอาจจะท าใหท้า่น

ไม่ไดห้อ้งพักติดกันตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งท่ีพักแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่น้ันในกรณีท่ีมีการจดัประชุม

นานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิด

ความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน  

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้กรุณาใส ่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน ้าหอมยาสีฟันเจล

สเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่

เกิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากทา่นซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ ยวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอย

การเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ Íของสายการบินท่ีทา่นไม่

อาจปฎิเสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึน

เคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้ง

บินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตราฐานไดท้ ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะ

สายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมร่ับภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นท่ีเกินกระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมี

ขนาดใหญเ่กินไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry)   
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