
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZING TURKEY SPRING 
 ทวัรต์ุรก ี9 วนั 6 คนื   

บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา  

กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
 

 

 

ท่องดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหว่างเอเชยีเเละยโุรป  

เทีย่วครบทุกไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 

* พกัโรงแรมถ า้5 ดาว 2 คนื ทีค่ปัปาโดเกยี * 
บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา   

อสิตนับูล-บูซ่าร-์คานคัคาเล่-ทรอย-เพอรก์ามมั-คูซาดาซ-ีปามุคคาเล่-คปัปาโดเกีย 

ราคาเร ิม่ตน้ 

 37,500. - 
 เดนิทาง มนีาคม - พฤษภาคม 2563  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน

สวุรรณภมูิโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิฯ บริการ อาหารกลางค ่า

และอาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบนิสูน่ครอิสตันบลู ประเทศตรุกี  

หมายเหต:ุ  กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งเมษายน 2563 เป็นตน้ไป  

18.00 น. พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบนิเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

 21.45 น. ออกออกเดนิทางสูน่ครอิสตันบลู ประเทศตรุกี โดยเที่ยวบนิ TK 65 

 04.00 น. เดนิทางถึงกรุงอิสตันบลู ประเทศตรุกี 

วนัท ีส่อง ฮบิโปโดรม-สุเหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาห์เช ่

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากน้ันน าทุกท่านสู่เมืองอิสตันบูล ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัส

สุลต่านอาห์เมต จากน้ันน าชม  สุ เหร่าส ีน ้าเง ิน (BLUE 

MOSQUE) สถานที่ ศัก ดิ์ส ิท ธิ์ท างศาสนา ที่ มีค วาม

สวยงามแหง่หน่ึง ชื่อน้ีไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสนี ้าเงินที่

ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่  ซึ่ง

เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาหเม็ต

ที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทั้งหมด7 ปีและ จากน้ันน า

ชม  โบสถ ์เซนต์โซ เฟีย  (St. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะ

แบบไบแซนไทม์ ไดร้บัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส ิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ  สรา้งขึ้นสมัยจักรพรรดิ

คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม์ เดมิใชเ้ป็นโบสถ์

คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได ้

เปลีย่นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสตเ์ป็น

เวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม

ความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบรูณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลา้

ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิที่มีตอ่คริสตศ์าสนา  

เท ีย่ง   บรกิารอาหารเท ีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ่งเป็นช่อง

แคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มา

ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. 

ความกวา้ง ตั้งแต ่500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสดุขอบ

ของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่ น่ี  

นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยทุธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  

เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่น้ี  ว่ากันว่า

จะกระท่ังถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย

ปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมา

ก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าให ้

เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชียและยโุรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลนิกับ

ทิวทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐ ี

ซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทั้งสิน้  

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซึง่เป็นพระราชวังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งมาก

ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออก ที่ไดรั้บการออกแบบตกแตง่อยา่งสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของที่น่ีจะถูกตัง้เวลาไวท้ี่ 09.05 

น. ซึง่เป็นเวลาที่ เคมเล อตาเตริ์ก วีรบรุุษของชาตถิึงแก่อสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938  

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มารเ์กต อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อันขึ้นชื่อ

ของตรุกีอยา่ง แอปปลคิอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชโิอ ซึง่มีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านเขา้สูท่ี่พัก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล่-ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านน่ังเรือเฟอร์รี่ขา้มฝ่ังสู่ เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มี

ความส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองน้ียังมีชือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อสง่ออกไป

ยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 

และ จากน้ันไดย้า้ยเมืองหลวงไปตัง้ที่เอดิร์เน ที่อยูท่างดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล น าท่าน

สูB่ursa Silk House โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลติภัณฑ์จากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหม

ที่สดใสนี่ เองที่ท า ใหต้ลาดแห่งนี้ กลายเป็นตลาดที่

สวยงามที่ส ุด จนครั้งหนึ่ งสมเด็จพระนางเจ ้า ควีนอลิ

ซาเบท แหง่อังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เท ีย่ง บรกิารอาหารเท ีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซึ่ง

ตัง้อยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งนี้จึง

เคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อ

เอเชียกับยุโรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลองแห่งกรุงทรอย 

ซึง่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของ

นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ให ้

ท่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มืองทรอยที่ตัง้ตระง่านอยูก่ลางเมือง จากน้ันเดนิทางสูโ่รงแรมที่พัก 

บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   

น าท่านเขา้สูท่ี่พัก  BUYUK TRUVA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัท ีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตั ้งอยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั ้งเมือง

โบราณของกรีกที่มีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ถูกสรา้งในราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลโดยไลซี

มาคสุ ที่เป็นแม่ทัพของอเล็กซานเด อร์มหาราช จนกระท่ังถึงราชวงศ์แอทตาลดิ จึงไดย้กใหกั้บโรมัน น า

ทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาที่ลว่งเลยมานับพันปีในอดตีน้ันเมืองนี้คอืเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง

จนถึงขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งปัจจุบันน้ีเป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณ

หลากหลายสีสันสดใน อิสระใหท้่านเดนิชมเมืองและเก็บ

ภาพประทับใจและสัมผัสวิถีชวีิตของคนทอ้งถิ่น 

เท ีย่ง     บรกิารอาหารเท ีย่ง ณ ภตัตาคาร     

เดินทางสู่เมอืงคูซาดาซีตั ้งอยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตุรกี ตัดกับชายฝ่ังทะเลอีเจ้ียนซึ่ง เป็นท่าเรือที่

ส าคัญ  ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอัน

สวยงามของทอ้งทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอีเจี้ยน จากน ัน้
น าท่านสู่หมูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและ

บา้นเรอืนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัท ี่ยงัคง

หลง เหลืออยู่ ในปั จจุบ ัน  อ ิส ระ ให้ท่าน เก็บภ าพ

ประทบัใจ และเลือกชมซื้อสนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนั

สมมควร 

ค ่า     บรกิารอาหารค ่า (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมท ีพ่กั Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเคร ือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและ

ยิง่ใหญ่ที่ส ุดในเอเชีย ที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก ( Ionian) 

จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ตอ่มาถูกรุกราน

เขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผา่นใจกลาง

เมืองเก่ าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่ แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชมหอ้งอาบน ้ า

แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ

สตคิที่มีความปราณีต จากน้ันน าท่านเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแม่มารี (Virgin Mary 

Statue) จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร ือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มีชื่อเสียงโด่ง

ดังของประเทศตรุกี ตรุกีเป็นประเทศที่ผลติหนังที่มีคณุภาพที่สดุ อีกทั้งยังผลติเสือ้หนังส่งใหกั้บแบรนด์

ดังในอิตาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย   
เท ีย่ง      บรกิารอาหารเท ีย่ง ณ ภตัตาคาร     

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) น าทา่นเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย  เมืองที่มีน ้าพุ

เก ลือ แ ร่ ร ้อน ไหลท ะลุขึ้ น มา จาก ใต ้ดิน ผ่านซา ก

ปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสูห่นา้

ผาผลจากการไหลของน ้ าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กิด

ทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชั้นและผลจาก

การแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสขีาวราว

หมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปา

มคุคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี 

ค.ศ. 1988  

ค ่า    บริการอา หา รค ่ า  (บุฟ เฟ่ ต ์)  ณ  โรงแรมท ี่พ ัก  

Lycus River Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีห่ก   เมอืงคอนยา่-Obruk lake-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคเติร์กในช่วงปี ค.ศ. 

1071 - 1308 รวมทั้งยังเป็นศนูยก์ลางที่ส าคัญของภมูิภาคแถบน้ี  

เท ีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมืองที่อยูร่ะหว่างทะเลด ากับภเูขาเทารุส เป็นดินแดนที่มีภมูิประเทศ

อันน่าอัศจรรยซ์ึง่เกิดจากลาวาภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพื้นที่เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผน่ดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการ

แปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูิประเทศที่งดงาม แปลกตา

และน่าอัศจรรย ์ด่ังสวรรค์บนดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ีและยงั

เป็นเมอืงท ีม่ีความส าคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตรุกีไปจรดประเทศจีน โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงาม

ของ Obruk lake ซึง่เกิดจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจึงเกิดเป็นธรรมชาตินับพันปี “คาราวานสไรน”์ ที่

พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริ์กในสมัยออตโตมัน ในการเดินทางน้ีท่านจะได ้

ชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูิภาคตอนกลางของตรุกี รวมถึงวิถีชวีิตตาม

ชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญา้สลับกับภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจีย  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมท ีพ่กั Dedeli  Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดยีวกัน* 

วนัท ีเ่จ็ด    บอลลูน-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวานอส-เมอืงอุชซิาร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.      ส าหรบัทา่นท ีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบ ี ้**

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนน ีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ ค่าขึ้นบอลลูน

ทา่นละ 250 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท ีช่ าระดว้ยเงินสด และ

ราคา  260 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท ี่ช าระด ้วยบตัรเครดิต 

บรษิทัตวัแทนผู ้ให้บรกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีม ีประกนัภ ัย

ให้กบัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัท ีท่ าจากเมอืงไทย ไม่

ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทุกประเภท  ดงัน ัน้

การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการน ีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

น าท่านชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกิดจาการขดุเจาะพื้นดนิลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็น

ที่หลบภัยจากขา้ศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทาง

ตะวันออกที่ที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 

ดว้ยเหตผุลเดียวกัน รวมทั้งตอ้งการที่จะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ย โดยชั้น



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล่างที่ลึกที่ส ุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี้ มีครบทุกอย่าง ทั้ งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้ า, 

หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขดุลึก

ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่่าอากาศในน้ันถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มี

อุณหภมูิเฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย

อากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น

ไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพื่อจะไดเ้ก็บขีน้กพิราบไป 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู ่หมู่บา้นอวานอส  ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสยีงเกี่ยวกับเครื่องป้ันดินเผา และงานเซรามิก แทบ

ทุกรา้นจะมีผลิตภัณฑ์จากงานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชว์เครื่องป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น

เมืองเล็กๆที่มีแม่น ้ าไหลผา่น แตเ่ป็นแม่น ้าที่มีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ ามาลองป้ันใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริ่มป้ันพวกโอ่ง แจกัน และ

เค รื่ อ ง ป ระ ดั บ บ ้า น  ช ม ก า รส า ธิต ก า รท า

เคร ือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปา

โดเกยี จากน้ันน าท่านสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพื้นที่ที่มี

จุดเด่นคือภเูขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ ราย

ลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็ม

ไปหมด ที่ส าคัญก็คือส่วนหน่ึงของหินเหล่าน้ีมีคน

อาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับ

จากอดตีถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้

ไป”ภายในหนิ โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหิน”เหล่านี้

ทิ้งเพื่อปรับพื้นที่ใหร้าบเรียบแต่อย่างใด สว่นบา้นที่

ปลูกสรา้งขึ้นใหม่ก็ท าอย่างกลมกลืน ไม่ท าลาย

ทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอยา่งอิง

แอบพึ่งพิงที่น่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมท ีพ่กั Dedeli Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 

  

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทียบเท่าแทนระดับเดยีวกัน* 

วนัท ีแ่ปด    Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท-์พาซาแบค-PANORAMIC VIEW 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & 

Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือไดว้่าเป็น

สนิคา้ที่มีชื่อเสยีงของตุรกี ก่อนจะน าท่านสู่หุบเขาเดฟ

เรนท ์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตื่น

ตากับอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดคูลา้ยพื้นผิว

ดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ในจักรวาลมากกว่า

พื้นผวิโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา จากน้ันน าท่าน

สู่หุ บ เข าพาซ า แบค  (Pasabag) ท่ า น จ ะได ้ช ม

ธรรมชาตแิปลกตาของกลุม่ภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยูข่า้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที่ใด

เหมือน อิสระใหท้่านเก็บภาพ Panoramic view เก็บภาพประทับใจ  

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากน้ันเดินทางสู่เมืองไครซรีี น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้ีเวลาเลอืกชื้อของฝากต่างๆ ก่อนจะได ้

เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

20.45-22.25 เดนิทางสูส่นามบนิอิสตันบลู เที่ยวบนิที่ TK2015 (บนิภายในประเทศ) 

หมายเหต:ุ  กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งเมษายน 2563 เป็นตน้ไป  

 18.30-20.10 เดนิทางสูส่นามบนิอิสตันบลู เที่ยวบนิที่ TK2015 (บนิภายในประเทศ) 

 **ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท ีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.50 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช่ัวโมง) 

14.50 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

หมายเหต:ุ  กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งเมษายน 2563 เป็นตน้ไป  

 01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช่ัวโมง) 

15.00 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

 

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ท ัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นหลกั****   

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราค่าบรกิาร  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ราคาต่อท่าน 
ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

มนีาคม 2563 

6-14 ม.ีค.  

13-21 ม.ีค.  

20-28 ม.ีค.  

 

                         

                        37,500 

                        37,500 

                        37,500 

 

เมษายน 2563 

17-25 เม.ย 

18-26 เม.ย  

24 เม.ย.-2 พ.ค  

25 เม.ย.- 3พ.ค.   

26 เม.ย- 4พ.ค  

27 เม.ย- 5 พ.ค  

28 เม.ย  6 พ.ค  

29 เม.ย- 7 พ.ค  

30 เม.ย.-8 พ.ค. 

 

                          

                         38,850 

                         38,850 

38,850 

38,850 

38,850 

38,850 

38,850 

38,850 

38,850 

 

พฤษภาคม 2563 

1-9 พ.ค.   

8-16 พ.ค. 

15-23 พ.ค 

22-30 พ.ค   

29 พ.ค. – 6 ม.ิย. 

 

 

38,850 

37,500 

37,500 

37,500 

37,500 

พกัเด ีย่วเพิม่ 7,900 

ราคานี้เป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคาน ีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอเก็บค่าทวัรเ์พ ิม่  

ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารน ีร้วม   

1.     คา่ต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับ เที่ยวบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ภายในประเทศตรุก ี 1 เท ีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี 

3.    คา่พาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง่ ระหว่างน าเที่ยวพรอ้มคนขับรถที่ช านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทุกมื้อที่ระบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแหง่ที่ระบตุามรายการ    

7.    คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท  

อตัราคา่บรกิารน ีไ้ม่รวม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ  

3.   คา่อาหารและเครื่องดืม่สั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  

4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  

5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 

6.   คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอาทิ คา่ซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ,์ เครื่องดืม่มินิบาร์ และคา่ใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ   

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ20,000 บาทภายใน3วนัหลงัจองส่วนท ีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 

วนั  

2. เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบบุนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลกิ 

หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทั้งสิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การคนืเงินทั้งหมดใหกั้บท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน

สละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบใุนรายการเดนิทาง บริษัทฯของสงวนสทิธิ์ที่จะไม่

คนืคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้  

 

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์น

การคนืเงนิท ัง้หมด 

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และ

เหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บริษัทจะไม่รับผดิชอบ หรือ คนืเงินคา่ทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธในการใหว้ีซา่ หรือ ปฏเิสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ 

รับผดิชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏเิสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกตใินการท่องเที่ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

6. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 

ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ่้ายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรือ อุบัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา คา่น ้ามัน หรือ 

คา่เงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินในทุกกรณี  

9. ส าหรับที่น่ัง Long Leg โดยปกตอิยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดีมาก และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนักของประตู

ประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ี่ น่ัง Long Leg ขึ้นอยูกั่บทางเจา้หนา้ที่

เช็คอินของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอินเท่าน้ัน และมีคา่ใชจ่้ายเพิ่มเตมิตามที่สายการบนิเรียกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านที่พักเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิ่ม)   

• กรณีเดนิทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมีความแตกต่างกันซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูิต ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้น

เท่าน้ันในกรณีที่มีการจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบนิเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ัน

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถ้ือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 

10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่ รักษาความ

ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )  

หากท่านซื่อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบวัุนเดนิทางเที่ยวบนิจึงสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิÍของสาย

การบนิที่ท่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกินกว่าที่สายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทาง

สายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + 

สงู ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตราฐานไดทั้้งน้ีขึ้นอยูกั่บขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใน

น ้าหนักสว่นที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 

(Hand carry)   


