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AMAZING TURKIYE TULIP 
 ทวัรต์รุเคยี 9 วนั 6 คนื   

  บนิตรงสูอ่สิตนับลูพรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 

กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป  

เทยีวครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนอืย 
* พกัโรงแรมถาํ 5ดาว 2 คนื ทคีปัปาโดเกยี * 
บนิตรงสูอ่สิตนับูล พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา   

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

เดนิทางเดอืน เมษายน 66 
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วนัแรก    กรุงเทพ-อสิตนับลู 
20.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผา่นขันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.05 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทียวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัวโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทุกทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํา
และอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตรุก ี 

 
วนัทสีอง  เทศกาลดอกทวิลปิ-ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนํีาเงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส 

           ฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่
05.15 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

หลังจากนันนําทุกท่านสู่เมืองอสิตันบูล เดนิทางชมเทศกาลดอกทวิลปิ ณ Emirgan Park ซงึเป็น
สวนสาธารณะทสีวยทีสุดและมชีอืเสยีงทสีุดของประเทศตุรก ีโดยทีช่วง
ระหวา่งเดอืน เมษายน-ตน้เดอืน พฤษภาคม ของทกุๆ ปี ณ สวนสาธารณะ
แห่งนีจะมจีัดงานเทศกาลดอกทวิลปิ ใหท้กุท่านไดส้ัมผัสดนิแดนทเีป็นตน้
กําเนิดดอกทวิลปิของโลกอย่างแทจ้รงิ ใหท้่านไดอ้สิระกับการถ่ายภาพ
ดอกทวิลปิ หลากส ีหลายสายพันธุ ์นับเป็นลา้นๆดอกไดต้ามอัธยาศัย กอ่น
จะชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตรุัสสลุต่านอาห์
เมต จากนันนําชม สุเหรา่สนีําเงนิ (BLUE MOSQUE) สถานทศีักดสิทิธ ิ
ทางศาสนา ทมีคีวามสวยงามแหง่หนงึ ชอืนีไดม้าจากกระเบอืงเคลอืบสนํีา
เงนิทใีชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขนึบนพนืท ี ซงึเคยเป็นวัง
ของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา

สรา้งทังหมด7 ปีและ จากนันนําชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซงึเป็นศลิปะแบบไบแซน
ไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขนึสมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลยีนโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลยีนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เค
มาล อะตาเตริก์ หลังจากทีเป็นโบสถ์ในศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนา
อสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเทียวเขา้ชมความงามและความยงิใหญ่ ภายในมีภาพ
ประดับโมเสกทองทสีมบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตี่อครสิต์
ศาสนา  

เทยีง   บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซงึเป็นพระราชวังทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจรญิอย่างมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะทีผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ทไีดร้ับการออกแบบตกแต่งอยา่งสวยงาม นาฬกิา
ทุกเรือนของทีนีจะถูกตังเวลาไวท้ี 09.05 น. ซงึเป็นเวลาท ี
เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุุษของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันท ี10 
พ.ย. ค.ศ. 1938 จากนันนําท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอส
ฟอรสั ซงึเป็นช่องแคบทีเชือมทะเลดํา (The Black Sea) 
เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทังสนิ
ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตังแต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. 
ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรป และสุดขอบของทวปีเอเชยีมา
พบกันทนีี  นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง
เป็นจุดยุทธศาสตรท์สีําคัญยงิในการป้องกันประเทศตุรกอีกี
ดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตังเรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหล่านี  วา่กันว่าจะกระทังถงึยคุของการนําเอาเรอืปืน
ใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมากอ่นเลย ทังทเีป็นเพราะ
ป้อมปืนดังกล่าวนีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซงึทําใหเ้กดิการเดนิทางไปม
ระหว่างฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง 
ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซงึลว้นแต่สวยงาม
ตระการตาทังสนิ ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก 
ทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่า่จะเป็นเครอืงประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้
อบแหง้อันขนึชอืของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัวพทิาชโิอ ซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย  

คํา   บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
   นําทา่นเขา้สูท่พีัก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านนังเรือเฟอร์รีขา้มฝังสู่ เมืองบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองทีตังอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความสําคัญและใหญ่เป็นอันดับท ี4 ของประเทศและเมอืงนียังมชีอืเสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพอืสง่ออกไป
ยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตังแต่ปีค.ศ.1326-1362 
และ จากนันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตังทีเอดริเ์น ทอียู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล นําท่าน
สูB่ursa Silk House โดยตลาดแห่งนีคา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหม
ทีสดใสนีเองทีทําใหต้ลาดแห่งนีกลายเป็นตลาดที
สวยงามทีสุด จนครังหนึงสมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลิ
ซาเบท แหง่อังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซงึ
ตังอยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอีเจียน เมอืงแห่งนีจงึ
เคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนย์กลางการเดนิเรือเชอืมต่อ
เอเชยีกับยุโรป นําท่านชมมา้ไมจ้ําลองแหง่กรุงทรอย 
ซงึเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของ
นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก ให ้
ทา่นไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทตีงัตระงา่นอยูก่ลางเมอืง จากนันเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําทา่นเขา้สูท่พีัก  BUYUK TRUVA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสี ี   เพอรก์ามมั-เมอืงเอฟฟิซุส -คซูาดาซ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทีตังอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซงึเป็นทีตังเมือง
โบราณของกรกีทมีคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซี
มาคุส ทเีป็นแม่ทัพของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทังถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน  
กาลเวลาทลี่วงเลยมานับพันปีในอดตีนันเมอืงนคีอืเมอืงทเีคยเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรกี
โบราณ ซงึปัจจุบันนเีป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีนัสด 

เทยีง     บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝังทะเลอเีจยีนซงึเป็น
ทา่เรอืทสีําคัญ ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเล
อเีจยีนนําท่านสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืง
โบราณ ทขีนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยงิใหญ่ทสีดุใน
เอเชยี ทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนงึเคยเป็นทอียู่
ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซงึอพยพเขา้มาปักหลัก
สรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรอืงขนึในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มา
ถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซาน
เดอรม์หาราชภายหลังเมอืโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา 
“เอฟฟิซุส” ขนึเป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่าน
เดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000 ปีที
แลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน
นี นําท่านชมหอ้งอาบนําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําให ้
เห็นอยู่จนถงึทุกวันนี, หอ้งสมุดโบราณทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสงิทุกอย่างลว้น
เป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทมีคีวามปราณตี   

คํา     บรกิารอาหารคํา (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทพีกั Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทหีา้      เมอืงออตโตมนั-โรงงานเครอืงหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสู่หมู่บา้นออตโตมันดังเดิม ชมอารยะธรรมและ
บา้นเรือนสมัยแบบเก่าของสมัยออตโตมันทียังคง
หลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ 
และเลือกชมซือส ินคา้พืนเมือง ได เ้วลาอันสมมควร 
จากนันนําท่านเยียมชมโรงงานเครอืงหนงั (Leather 
Jacket Factory) ซงึมชีอืเสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ี
ตุรกีเป็นประเทศทีผลติหนังทีมีคุณภาพทีสุด อีกทังยัง
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ผลติเสอืหนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซอื
สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย   

เทยีง      บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร     
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) นําท่าน
เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย  เมืองทีมีนําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุ
ขึนมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
ก่อนทไีหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีได ้
กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจาก
การแข็งตัวของ
แคลเซียมทําให ้
เกดิเป็นแก่งหนิสี
ข า ว ร า ว หิ ม ะ
ขวางทางนําเป็น
ท า ง ย า ว  ซึ ง มี

ความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

คํา    บรกิารอาหารคํา (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทพีกั  
Richmond Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทหีก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคเตริก์ในช่วงปี ค.ศ. 
1071 - 1308 รวมทังยังเป็นศูนย์กลางทีสําคัญของ
ภมูภิาคแถบนี  

เทยีง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทอียูร่ะหวา่ง
ทะเลดํากับภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทีมีภูมปิระเทศ
อันน่าอัศจรรยซ์งึเกดิจากลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมา
ปกคลุมพืนทีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมอืวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และ
หมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรอืยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและ
เสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทงีดงาม แปลก
ตาและน่าอัศจรรย์ ดังสวรรค์บนดิน จนไดช้ือว่า 
“ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตังจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีและยงัเป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะ
เป็นสว่นหนงึของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลยีนวัฒนธรรมททีอดยาวจากตุรกไีปจรด
ประเทศจนี โดยระหวา่งทางนําทา่นชมความสวยงามของ “คาราวานสไรน”์ ทพีักแรมและทแีลกเปลยีน
สนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางนีท่านจะไดช้มทัศนียภาพทงีดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝังทางของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีรวมถงึวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพที
สวยงามของทุง่หญา้สลับกับภูเขาซงึเป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

คํา บรกิารอาหารคํา (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทพีกั Dedeli  Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถําเต็ม ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน* 

วนัทเีจ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวานอส-เมอืงอชุซิาร ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัท่านทสีนใจนงับอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบ ี**(ทวัรน์งับอลลูนนไีม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร ์ คา่ขนึบอลลูนราคาเรมิตน้ท ี280-350 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทชํีาระดว้ยเงนิสด 
บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกทา่น แตสํ่าหรบัประกนัภยัที
ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูน และเครอืงรอ่นทุกประเภท  ดงันนัการเลอืกซอื 
Optional Tourรายการนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําทา่นชม นครใตด้นิ(underground city) ซงึเกดิจาการขดุเจาะพนืดนิลงไป 10 กวา่ชนั เพอืใชเ้ป็น
ทหีลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดตี โดยทังจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกททีตีอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเพอืประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 
ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทังตอ้งการทจีะหยุดยังการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีดว้ย โดยชัน
ล่างทีลึกทีสุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตด้ ินแห่งนีมีครบทุกอย่าง ทังหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งนํา, 
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หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ขีดุลกึ
ลงไปใตด้นิหลายชัน แตว่า่อากาศในนันถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี
อุณหภูมเิฉลีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบทีดี มีทางออกฉุกเฉินทีเป็นทางระบาย
อากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนันนําท่านชม หมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น
ไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพอืจะไดเ้ก็บขนีกพริาบไป 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู ่หมู่บา้นอวานอส ซงึเป็นหมู่บา้นทมีชีอืเสยีงเกยีวกับเครอืงปันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบ
ทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมโีชวเ์ครอืงปันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น
เมอืงเล็กๆทมีแีมนํ่าไหลผา่น แตเ่ป็นแมนํ่าทมีตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแม่นํามาลองปันใชเ้ป็น
อุปกรณ์ ของเครอืงใช ้ทีใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้รมิปันพวกโอ่ง แจกัน และ
เครอืงประดับบา้น ชมการสาธติการทําเครอืงปันดนิเผาของแบบดงัเดมิของชาวคปัปาโดเกยี 
จากนันนําท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพนืททีมีจุีดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่มรูีพรุนเหมอืนรวงผงึ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทสีําคัญก็คอืส่วนหนงึของหนิเหล่านีมคีนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํา” มาชา้นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบทําลายหนิ”เหล่านทีงิเพอืปรับพนืทใีหร้าบเรยีบแต่อย่างใด สว่นบา้นทปีลูก
สรา้งขนึใหม่ก็ทําอย่างกลมกลืน ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พงึพงิทน่ีายกยอ่งเป็นอยา่งยงิ  

คํา บรกิารอาหารคํา (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทพีกั Dedeli Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถําเต็ม ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่แทนระดับเดยีวกัน* 

 
วนัทแีปด    Carpet school-หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดังเดมิซงึถอื
ไดว้า่เป็นสนิคา้ทมีชีอืเสยีงของตรุก ีกอ่นจะนําทา่นสูห่บุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หบุเขาแห่ง
จนิตนาการ ตนืตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศทแีปลกตาทดีูคลา้ยพนืผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง
อนื ในจักรวาลมากกว่าพืนผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา Panoramic view ท่านจะไดช้ม
ธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมหีมวกวางอยู่ขา้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีทใีด
เหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บภาพ  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนันเดนิทางสู่เมอืงไครซรี ีนําท่านสู่ย่านชอ้ปปิงใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกชอืของฝากต่างๆ ก่อนจะได ้

เวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   
18.15-19.45 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทยีวบนิท ีTK2015 (บนิภายในประเทศ) 
 **คํา อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั** 
 
วนัทเีกา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 
01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) 
15.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันโีดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****   
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กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กําหนดการเดนิทาง 2566 ราคา/ บาท 

เมษายน 
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 
12-20 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 

 
 

42,992 
42,992 
42,992 
53,954 
53,954 
53,954 
53,954 
42,992 
42,992 
42,992 
42,992 
42,992 

พกัเดยีวเพมิ 8,900 

 ราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 
หมายเหต ุ 

1.  ราคานสีําหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พมิ  
ทา่นละ 3,900 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม   
1.     คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ เทยีวบนิชนัประหยดั(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมตวัเครอืงบนิ

ภายในประเทศตรุก ี1 เทยีว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีวพรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง     
4.    คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  
5.    คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ , นําดมืวันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทกุแหง่ทรีะบตุามรายการ    
7.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
1.   คา่จดัทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถนิ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 
6.   คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครงัแรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนัหลงัจอง สว่นทเีหลอืทงัหมดชําระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  
2. เนอืงจากราคานีเป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ี ทรีะบบุนหนา้ตวัเทา่นัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิทังหมดใหก้ับทา่น 

3. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรุงเทพฯ 
และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธทิจีะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ  
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หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 
1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัทําการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 
1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัทําการ  หกัคา่มดัจํา 10,000 บาท  
1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัทําการ หกัมดัจํา 20,000 บาท  
1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัทําการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน   
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซงึในกรณนีีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สูญเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีททีา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไม ่
รับผดิชอบใดๆในการททีา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อุบัตเิหตุต่าง ๆ  
7. ราคานคีดิตามราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิ ณ 30/11/2565 หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขนึ ตาม
อตัรา คา่นํามนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษิทั สงวนสทิธทิจีะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เนืองจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณ ี 
9. สําหรับทนัีง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิ
กําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างการแข็งแรง สามารถสอืสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีทีเครืองบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผูท้มีปัีญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้นัีง Long Leg ขนึอยู่กับทางเจา้หนา้ที
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน และมคีา่ใชจ่้ายเพมิเตมิตามทสีายการบนิเรยีกเก็บ 
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทพีักเดยีวกรุณาชําระคา่พักเดยีวเพมิ)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัวกรุ๊ป หากออกตัวแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) นําหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  
 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM) ขนึอยูก่ับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซงึมักมคีวามแตกตา่งกันซงึ
อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทตีอ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทพีักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง
ในยุโรปจะไม่มีเครอืงปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมตํิา เครอืงปรับอากาศทีมีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น
เทา่นันในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทจีะถอืขนึเครอืงบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขนึบนเครอืงบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุเีป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชนั
นําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครังโดยจะอนุญาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 
10 ชนิในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละ
หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบนิคือ 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซงึขนึกับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธÍิของสาย



 
 

2304-1906-TURKIYE9D                                                                www.smileytour.com                                                                            Page 8 of 8 

การบนิทที่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก นําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระททีาง
สายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นวิ ) + ยาว( 21.5นวิ ) + 
สงู ( 18 นวิ ) ในบางรายการทัวรท์ตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหต้ํากว่า
มาตราฐานไดท้งันขีนึอยูก่ับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไมร่บัภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใน
นําหนักส่วนทเีกนิกระเป๋าและสัมภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขนึเครอืงบนิ 
(Hand carry)   
 
 

**เมอืทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงอืนไขทบีรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 
 


