
 

AMAZING TURKIEY RIVERA  
ทวัรต์รุเคยีรเิวยีรา่ 9วนั6คนื    

บนิตรง+บนิภายใน 2 ขา 
สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ทอ่งดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณีแหง่โลก2ทวีปผสมผสานกนัระหว่างเอเชียเเละยโุรป  

โปรแกรมตรุกีที่จดัสรรอยา่งสมบูรณแ์บบ การนัตีว่าคุม้ค่า  ไม่เหน่ือย เที่ยวครบทุกเมืองสวย  

บินตรงสู่อิสตนับูลกบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์พรอ้มบินในประเทศตรุกีอีก 2 เที่ยวบิน 

อิสตนับูล-อิซเมียร-์คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อันทาเลีย-ปามุคคาเล่-คปัปาโดเกีย 

พกัโรงแรมระดับ5*  พกัโรงแรมถ ้า5ดาวสุดคลาสิคทีค่ปัปาโดเกีย 2คืน 

ราคาเร่ิมต้น 49,995.- 
เดนิทาง ม.ีค -พ.ค 66 



 
วนัแรก   สนามบนิสุวรรณภมู-ิอสิตนับลู 
20.00 น. พรอ้มกนั ณ เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

23.30 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 
 
วนัทีส่อง   สุเหรา่สนํีา้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั โดลมาบาเช ่ -ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสัตลาดส

ไปซม์ารเ์กต  
06.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ีนําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
หลงัจากนัน้นําทุกท่านสูเ่มอืงอสิตนับูล ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาหเ์มต นํา

ชม สุเหร่าสนํีา้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิส์ทิธิ์ทางศาสนา ที่มีความ
สวยงามแห่งหนึง่ ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้น
ในและถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ ซ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห

เม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้นําท่านชม โบสถเ์ซนต์
โซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของ

จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถาน
แห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากที่เป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 

916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ 
ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิที่มีต่อครสิต์
ศาสนา  
**หมายเหต ุกรณีเดนิทางชว่งเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม ทางจะบรษิท้จะนําทา่นชมสวนดอกทปิลปิ** 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชมพระราชวงั โดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งน้ีสรา้งโดย สุลต่านอับดุล เมอจทิ ซึง่
เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทางวฒันธรรม และทางวตัถุของจักรวรรดอิอตโตมาน จากนัน้นํา 
นําท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea Of 
Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวปียุโรป 
และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่  นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่สําคัญยิง่

ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี  ว่ากันว่าจะกระทั่งถงึยุคของการ
นําเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่ กรุงอสิตนับูลถูกถลม่จนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้ที่เป็นเพราะป้อม
ปืนดงักลา่วน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยุโรป

สะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือ
บา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้นแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ นําทา่นสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระให ้
ท่านไดช้มสสีนัของตลาดอยีปิตโ์บราณท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา

หรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  
คํา่บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก ROYAL STAY PALACE  HOTEL 5* 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม   อซิเมยีร-์คูซาดาซ-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรนํา
ทา่นสูส่นามบนิอสิตนับลู 
09.00 น.นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2320 

11.00 น.เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิอชิเมยีร ์ 
เมอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโต
เลยี (Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันว่า เอเชียไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจุบัน

เมอืงอซิเมียรนั์น้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัตศิาสตรซ์ ึง่มีอายุเก่าแก่
มากกวา่ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศตุรก ีตัวเมือง
นัน้ตัง้อยู่รอบๆอา่วขนาดใหญ่ ซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่นัน้ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา อกีทัง้

ยังถอืวา่เป็นเมอืงทีค่อ่นขา้งพลกุพร่านไปดว้ยผูค้น รวมไปถงึถนนที่ค่อนขา้งกวา้ง 
อาคารกระจกและศนูยช์็อปป้ิงทีท่ันสมัย น่ันจงึสง่ผลใหเ้มอืงมบีรรยากาศของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนยุโรปมากกวา่ตรุกแีบบ
ดัง้เดมิ อสิระใหท้่านชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
นําท่านชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของ
ชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูก

รุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา 



 
“เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวดัของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่

ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี นําท่านชมหอ้งอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลอืร่องรอยของ
หอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน้ี, หอ้งสมุดโบราณที่มีวธิีการเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้น
เป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั  RAMADA RESORT&SUIT KUSADASI HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่  
 

 

วนัทีส่ ี ่  หมูบ่า้นออตโตมนั-โรงงานเคร ือ่งหนงั-ปามุคคาเล ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเยีย่มชมโรงงานเคร ือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มีชือ่เสยีง
โดง่ดงัของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติ
เสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors  อสิระ

ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยัจากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นสู่หมู่บา้น
ออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมัยแบบเกา่ของสมัยออตโตมันที่
ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ และเลอืกชมซื้อ

สนิคา้พืน้เมอืง  
เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    
จากนั้นเดนิทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรอืปราสาทปุยฝ้าย  

เมอืงทีม่น้ํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสู่หนา้ผาผล
จากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยก

ยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี 
ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณเฮยีราโป

ลสิ (Hierapolis City ) และบ่อน้ําแร่ใน
อดีตเคยเป็นสระ น้ําร อ้น ปัจจุบันเป็น
โรงแรม น้ําแร่ที่ มีอุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซยีส ประกอบดว้ยดนิปูนและเกลอืแร่ 
ไหลเป็นน้ําตกจากทีส่งู 100 เมตรลงสู่พื้น 
สาย น้ําที่ถู กอากาศเ ย็นตัวลง ทําให ้

แคลเซยีมตกตะตอน เกดิเป็นอา่งแคลเซยีมธรรมชาต ิขนาดมหมึา เรยีกวา่ ปามุกคาเล ่ในยุคโรมันสถานทีแ่ห่งน้ีเป็นเมือง
ตากอากาศทีส่วยงาม 
คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ  โรงแรมทีพ่กั NORTH POINT HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่า้   อนัทาเลยี –ซุม้ประตูเฮเดรยีน-หอนาฬกิา-จตุรสั Republic -นํา้ตกลารา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงอนัทาเลยีเป็นจังหวดัทีต่ัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องอะนาโตเลยีหรอืเอเชยีไมเนอร ์ แถบบรเิวณรมิ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองของจังหวดัอนัทาลยาดว้ย 
จังหวดัน้ีตัง้อยู่บนทีร่าบของแพมฟีเลยี (Pamphylia) ซึง่ในอดตีทีน่านมาเลว้เป็นแผ่นดนิทีเ่กดิจากการทรุดตวัของการ
เปลีย่นแปลง ของเปลอืกโลกทีเ่กดิมาจากแผ่นดนิไหวและการระเบดิของภูเขาไฟเป็นผนืแผ่นดนิโบราณทีอ่ดุมสมบรูณ ์

อนัทาเลยี ยังเป็นเมอืงท่าเรอืโบราณทีเ่คยมคีวามสําคญัมาแตใ่นอดตีทีถู่กสรา้งโดยจักรพรรดอิตัตาลสุที2่ ซึง่ตอ้งการให ้
เป็นเหมอืนกบัสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ัง้ชือ่เมอืงน้ีวา่ อตัตาเลยี (Attaleia) ตวัเมอืงอนัทาเลยี
ไดร้ับการบูรณะพัฒนาใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วนานาชาตจินไดร้ับฉายาวา่ รเิวยีรา่แหง่ตุรก”ี นําทุกท่านชม ซุม้ประตูเฮ

เดรยีน (Hadrain’s Gate) ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.130เพือ่เป็นอนุสรณใ์นครัง้ทีจ่ักรพรรดฮิาเดรยีนไดเ้ดนิทางมาทีเ่มอืงน้ี
ซึง่เป็นโบราณสถานทีม่ ี ชือ่เสยีงทีม่ปีระตทูางเขา้ไปยงัวงัทีส่วยงามทีถู่กสรา้งดว้ยหนิออ่นเป็นรูปประตถูงึสามโคง้เพือ่ให ้
เป็นเกยีรตยิศแดอ่งคจ์ักรพรรดชิมหอนาฬกิาทีค่าเล ่ คาปิซ ึ และ จตุรสั Republic ณ จุดน้ีทุกท่านจะไดช้มววิอนั

สวยงามของทะเลเมดเิตเรเนียนทีน้ํ่าทะเลสฟ้ีาตดัใสสะทอ้นสขีองทอ้งฟ้า รวมไปถงึภาพขนุเขาของเทอืกเขาโอลมิปัสที่
ยิง่ใหญ่ จากนัน้นําทุกท่านชมหอคอยแหง่สุเหรา่คอรค์ุต ซึง่เริม่แรกนัน้สรา้งเพือ่ใชเ้ป็นวดัในจักรวรรดโิรมัน หลงัจาก
นัน้ไดถู้กใชเ้ป็นโบสถถ์วายแดพ่ระแม่มารใีนยุคไบแซนไทนแ์ละทา้ยทีส่ดุไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหร่าในยุคอสิลามครองเมอืง ซึง่

ในปัจจุบันน้ีตวัสเุหร่าชํารุดแตะหอคอยอะซาน หรอื หอคอยทีใ่ชส้ําหรับเรยีกในคนละหมาดนัน้ยงัคงอยู่อสิระใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิชมจตรุสัและตรอกถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมัน 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  



 
นําท่านชมความงามของนํา้ตกลารา่ซึง่เป็นน้ําตกทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอนัทาเลยีโดยน้ําตกเกดิจากแม่น้ําดเูดน1ใน
แม่น้ําสายสําคญัของประเทศทุกท่านจะไดช้มสายธารทีไ่หลเป็นคลองยาวไหลผ่านโตรกหนิหลายชัน้ กอ่ใหเ้กดิเป็นน้ําตก

หลายชัน้หลายตอน บางตอนลกัษณะเหมอืนกบัลําธารเล็กๆ จนไปสิน้สดุทีห่นา้ผาหนิรมิทะเลกอ่นจะตกลงสูท่ะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียนจนกลายเป้นน้ําตกอกีจุดทีม่คีวามสวยงามมาก 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั โรงแรมทีพ่กั B BUSINESS HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก   Manavgat waterfall -คอนยา่-คปัปาโดเจยี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืง Manavgat  ซึง่เป็นเมืองที่ถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา ปก
คลมุไปดว้ยป่าไมท้ีส่วยงาม มแีม่น้ําสายสําคัญคอืแม่น้ํา Manavgat ซึง่ไหล
ผ่านเมืองใหค้วามอุดมสมบูรณ์ นําท่านชมความงามของนํ ้าตก 

Manavgat waterfall และสามเหลีย่มปากแม่น้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาตทิี่สําคัญที่สุดของเมือง อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับ   
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมืองหลวง

ของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลาง
ที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ี ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพที่งดงาม
ตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ี 

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงที่อยู่ระหว่างทะเลดํากับภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณ
กาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรด

ประเทศจนี ระหวา่งทางนําทา่นชม “คาราวานสไรน”์ เดนิทางตอ่สูค่ปัปาโดเจยี ระหวา่งเดนิทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ
กบัทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ
พักโรงแรมถ้ํา ซึง่เป็นเอกลกัษณข์องคปัปาโดเจยี ใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยั ณ ทพีกัโรงแรม  
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั DEDELI CAVE HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่  

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั* 

วนัทีเ่จ็ด   นครใตด้นิ- Carpet School -หมูบ่า้นของนกพริาบ-อชุซิาร-์อวานอส 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัท่านทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร ์ คา่ข ึน้บอลลูนทา่นละ 280-350 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีที่
ชําระด้วยเงนิสด บรษิทัตวัแทนผูใ้ห้บรกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมี
ประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่สําหรบัประกนัภยัทีท่ําจากเมอืงไทย ไม่

ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทกุประเภท  ดงัน ัน้การเลอืก
ซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพื้นดนิ

ลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั ้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่
ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพือ่ประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมันจาก

ทางตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่
ศาสนาคริสตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย โดยชัน้ล่างที่ลกึที่สุด ลกึถึง 85 เมตร 
เมอืงใตด้นิแห่งน้ีมคีรบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน้ํา, หอ้งถนอน

อาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่า
อากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และ



 
ดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  นําท่านชม
หมู่บา้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรงเจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัย นําท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม 

(Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีจากนัน้ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู ่เมอืงอชุซิาร ์หมูบ่า้นนําพริาบ เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย 

หนิทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ที่สําคัญก็คอืส่วนหนึ่งของหนิเหล่าน้ีมีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ
“บา้นถํา้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มีการ“ทุบทําลายหนิ”
เหลา่น้ีทิง้เพื่อปรับพื้นที่ใหร้าบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบา้นที่ปลูกสรา้งขึน้ใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ 

นับเป็นการอยู่อาศยักบัธรรมชาตอิย่างองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่ นําท่านสู ่หมูบ่า้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่
มชีือ่เสยีงเกีย่วกบัเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมีผลติภัณฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมี
โชวเ์ครือ่งป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีม่น้ําไหลผ่าน แตเ่ป็นแม่น้ําทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจาก

แม่น้ํามาลองปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ป้ันพวกโอ่ง แจกัน 
และเครือ่งประดบับา้น ชมการสาธติการทาํเคร ือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั DEDELI CAVE HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่  

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด   หุบเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-อสิตนับลู   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภูมปิระเทศที่แปลกตาที่ดู
คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา อสิระใหท้่าน

เก็บภาพ panoramic view   
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงไครซรี ีนําท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากตา่งๆ กอ่นจะไดเ้วลาสมควร

นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   
18.20-19.50 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ)   
**คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

 

วนัทีเ่กา้   กรงุเทพ   

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภีาพและความประทับใจ  

  

 
 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   
  



 

กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง 2566 ราคา/ บาท 

มนีาคม 66 

19-27 ม.ีค.66  
26 ม.ีค. – 3 เม.ย.66 
 

เมษายน 66 
2-10 เม.ย. 66 
5-13 เม.ย. 66 

6-14 เม.ย. 66 
7-15 เม.ย. 66 
11-19 เม.ย. 66 

16-24 เม.ย. 66 
17-25 เม.ย. 66 
23 เม.ย.-1 พ.ค. 66 

24 เม.ย.-2 พ.ค. 66 
29 เม.ย.-7 พ.ค. 66 
30 เม.ย.-8 พ.ค. 66 

พฤษภาคม 66 
1-9 พ.ค.66 
14-22 พ.ค.66 

21-29 พ.ค.66 
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พกัเดีย่วเพิม่ 9,900 

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหตุ  

1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บค่าทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 4,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ภายในประเทศตุรก ี2 เทีย่ว 

2.    ค่าภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    ค่าพาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง     

4.    ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ , น้ําดืม่วนัละ 1 ขวด  

6.    ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    

7.    ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  

3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  
5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 

6.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   
 
 

 



 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจาํทา่นละ 25,000 บาทภายใน 3 วนัหลงัจอง สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดชําระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหตุ  

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัทําการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัทาํการ  หกัคา่มดัจาํ 15,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัทาํการ หกัมดัจาํ 25,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัทาํการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจํานวนอย่างนอ้ย   
15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ 30/11/2565 หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตาม
อตัรา คา่นํา้มนั หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ
กําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 

ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่ักเดีย่วกรุณาชําระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่

อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น



 
เท่านัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ  

กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลชั่น
น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 

10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถนําขึน้เครื่องไดแ้ละ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าที่สายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทาง
สายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + 

สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากว่า
มาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใน
น้ําหนักส่วนที่เกนิกระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครื่องบิน 

(Hand carry)   
 
 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 

 


