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AMAZING TURKEY TULIP 
 ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื   

  บนิตรงสูอ่สิตนับลูพรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 

กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

 

ทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยุโรป  
เทีย่วครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 

* พกัโรงแรมถ า้ 2 คนื ทีค่ปัปาโดเกยี * 
บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา   

อสิตนับูล-บูซา่ร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเกยี 

ราคาเร ิม่ตน้ 

 38,850.- 

เดนิทางเดอืนเมษายน 2563 
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วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

18.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภูมโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางท าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  
21.40 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีีสว่นตวัทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า

และอาหารเชา้ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี 
 

วนัทีส่อง  เทศกาลดอกทวิลปิ-ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส 

           ฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่เมืองอสิตันบูล เดนิทางชมเทศกาลดอกทวิลปิ ณ Emirgan Park ซึง่เป็น

สวนสาธารณะทีส่วยทีสุ่ดและมีชือ่เสยีงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ชว่ง
ระหว่างเดอืน เมษายน-ตน้เดอืน พฤษภาคม ของทกุๆ ปี ณ สวนสาธารณะ
แห่งนี้จะมจีัดงานเทศกาลดอกทวิลปิ ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสดนิแดนทีเ่ป็นตน้

ก าเนดิดอกทวิลปิของโลกอย่างแทจ้รงิ ใหท้่านไดอ้สิระกับการถ่ายภาพ
ดอกทวิลปิ หลากส ีหลายสายพันธุ ์นับเป็นลา้นๆดอกไดต้ามอัธยาศยั กอ่น

จะชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสลุต่านอาห์
เมต จากนัน้น าชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ์
ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้า

เงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งข ึน้บนพื้นที ่ ซ ึง่เคยเป็นวัง
ของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนั้นน าชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซน

ไทม์ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา

ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมัสยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เค
มาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนา
อสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพ

ประดับโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ีตอ่ครสิต์
ศาสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซ ึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับ
ทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่าสดุขอบของทวีปยุโรป และสดุขอบของ
ทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่  นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกัน
ประเทศตุรกอีีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่ง
แคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรือปืน

ใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจน
เสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั ้งที่ เป็นเพราะป้อมปืน
ดงักล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  

ซึง่ท าใหเ้กดิการเด ินทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรป
สะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับ

ทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ี
ซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้  
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซ ึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมาก

ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ทีไ่ดร้ับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรือนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 

น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
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ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่

ของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู ่เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของตุรก ีมีความส าคัญและใหญ่เป็น
อันดบัที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคย
เป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืง

หลวงไปตัง้ที่เอดริเ์น ที่อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล น าท่านสู่ Bursa Silk house 
โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองที่ท าให ้

ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลซิาเบท แห่งอังกฤษ
เคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซ ึง่
ตัง้อยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งนี้จงึ
เคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนย์กลางการเดนิเรือเชื่อมต่อ

เอเชยีกับยุโรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลองแห่งกรุงทรอย 
ซ ึง่เปรยีบเสมือนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของ

นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยู่
กลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก BUYUK TRUVA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตัง้อยู่

ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีต่ัง้เมืองโบราณ
ของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้ง
ในราวปี 281-133 ก่อนครสิตกาลโดยไลซมีาคุส ทีเ่ป็ 

นแม่ทัพของอเล็กซานเด อร์มหาราช จนกระทั่งถงึ
ราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน น าท่านชม

หมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปี
ในอดตีนัน้เมืองนี้คือเมืองที่เคยเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขีด
สดุมาแลว้ในสมัยกรีกโบราณ ซึง่ปัจจุบันนี้เป็นยังคง

เป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลาย
สสีนัสดใน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเก็บภาพประทบัใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอีเจี้ยนซึง่เป็น
ทา่เรอืทีส่ าคญั ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้มทศันียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเล
อเีจีย้น จากน ัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของ
สมยัออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ในปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้
สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

ค า่     บร ิการอาหารค ่ า  (บุฟ เฟ่ต ์)  ณ  โรงแรมที่พ ัก 
RAMADA RESORT Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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น าท่านสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและ
ยิง่ใหญ่ที่สดุในเอเชยี ทีม่ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่งเคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) 

จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงข ึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกราน
เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนา “เอฟฟิซุส” ข ึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลาง
เมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชมหอ้งอาบน ้า

แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้, 
หอ้งสมุดโบราณทีม่ีวธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกส ิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ
สตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้น าทา่นเก็บภาพประทบัใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแม่มาร ี(Virgin Mary 

Statue) จากนัน้น าท่านเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซ ึง่มีชือ่เสยีงโด่ง
ดงัของประเทศตุรก ีตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนด์

ดงัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั   
เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) 

หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เมืองทีม่ีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหล
ทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แก่

สมัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุ
เกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาว
เป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีม

ท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทาง
ยาว ซึง่มีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่ไดร้บัการยก

ย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่    บร ิการอาหารค ่ า  (บุฟ เฟ่ต ์)  ณ  โรงแรมที่พ ัก  

LYCUS RIVER Pamukkale Thermal 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-Obruk lake-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า (Konya) อดตีเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนี้  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างทะเลด ากบัภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศ
อันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา
และน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตัง้จาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ีและยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจีน โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงาม
ของ Obruk lake ซึง่เกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ที่
พักแรมและทีแ่ลกเปลี่ยนสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางนี้ท่านจะได ้

ชมทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตุรก ีรวมถงึวถิชีวีติตาม
ชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลบักบัภเูขาซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของคปัปาโดเจยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Melis Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวา

นอส-เมอืงอชุซิาร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      ส าหรบัท่านทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบ

บี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้มร่วมอยู่ในรายการทวัร ์ คา่ข ึน้
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บอลลูนทา่นละ 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และราคา 260 ดอลลา่สหรฐั ใน
กรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุก

ทา่น แตส่ าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุก
ประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

น าทา่นชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็น
ทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 

ดว้ยเหตุผลเดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้
ล่างที่ลกึที่สุด ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทั ้งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้ า, 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึ

ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่่าอากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มี
อุณหภูมเิฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย

อากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น
ไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยัเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู ่หมูบ่า้นอวานอส ซ ึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ีชือ่เสยีงเกีย่วกับเครื่องปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบ
ทุกรา้นจะมีผลติภัณฑจ์ากงานปั้นวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชวเ์ครื่องปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น

เมอืงเล็กๆทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน แตเ่ป็นแม่น ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองปั้นใชเ้ป็น
อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ร ิม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ
เครื่องประดับบา้น ชมการสาธติการท าเครือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี 

จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื้นทีท่ีม่ีจุดเด่น
คอืภเูขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป

ดว้ย หินทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดีย์เต็มไป
หมด ที่ส าคัญก็คือส่วนหนึ่งของหินเหล่านี้มีคน
อาศยัอยู่ภายใน ในลกัษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับ

จากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้
ไป”ภายในหนิ โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหนิ”เหล่านี้
ท ิง้เพื่อปรับพื้นทีใ่หร้าบเรียบแตอ่ย่างใด สว่นบา้นที่

ปลูกสรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลืน ไม่ท าลาย
ทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่าง

องิแอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Melis Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
  

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด    Carpet school-หบุเขาเดฟเรนท-์พาซาแบค-PANORAMIC VIEW 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอื

ไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีกอ่นจะน าทา่นสูห่บุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่ง
จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศทีแ่ปลกตาทีดู่คลา้ยพื้นผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง

อื่น ในจักรวาลมากกว่าพื้นผวิโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา จากนัน้น าท่านสูหุ่บเขาพาซาแบค 
(Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมหีมวกวางอยู่ขา้งบนแปลก
ตาสวยงามมากไม่มีทีใ่ดเหมือน อสิระใหท้่านเก็บภาพ panoramic view เก็บภาพประทับใจ ก่อนได ้

เวลาอันสมควร 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองไครซรีี น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้ีเวลาเลอืกชือ้ของฝากต่างๆ ก่อนจะได ้

เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   
19.35-21.15 เดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 

  **ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
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15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

 
มนีาคม 2563 
27 ม.ี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 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 7,900 

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พ ิม่  

ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศตรุก ี1 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  
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6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบุตามรายการ    

7.    คา่ประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  

4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 
6.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   

 
 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนัหลงัจอง สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิท ัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสัิย
บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ   
4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบใดๆ
ในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ล่มสเีลอืดหมู 
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ ควบคุม
ของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย ความล่าชา้ 
หรอื อุบัตเิหตุต่าง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบัุน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื ค่าเงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลือผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ในกรณีที่
เครือ่งบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิ หรือมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และ
ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลา
เชค็อนิเทา่นัน้ และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระค่าพักเดีย่วเพิม่)   
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 กรณีเดนิทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท าให ้

ท่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที่ตอ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่ีการจัด

ประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี่ยนหรือยา้ย

เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้กรุณา
ใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสี

ฟันเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ในบรรจุ
ภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวัุนเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสายการบนิทีท่า่นไม่
อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ า
ขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการ
ทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและ
สัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ 


