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AMAZING TURKEY TULIP 
 ทวัรต์รุกี 9 วนั 6 คืน  บินตรงสูอิ่สตนับูลพรอ้มบินภายในอีก 1 ขา 

กบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์

 

 
ท่องดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยโุรป  

เท่ียวครบทุกไฮไลทไ์ม่เหมือนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไม่เหน่ือย 

* พกัโรงแรมถํ้า 2 คืน ท่ีคปัปาโดเกีย * 

บินตรงสูอิ่สตนับูล พรอ้มบินภายในอีก 1 ขา   

อิสตนับูล-บูซ่าร-์คานคัคาเล่-ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซี-ปามุคคาเล-่คปัปาโดเกีย 

ราคาเร ิม่ตน้ 38,850.- 
เดินทางเดือนเมษายน 2563 
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วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 
18.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบนิเตอร์กชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.40 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 
วนัทีส่อง  เทศกาลดอกทวิลปิ-ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนํีา้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส 

           ฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่
04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

หลังจากนัน้นําทุกท่านสูเ่มอืงอสิตันบลู เดนิทางชมเทศกาลดอกทวิลปิ ณ Emirgan Park ซึง่เป็น
สวนสาธารณะทีส่วยทีสุ่ดและมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศตุรก ีโดยทีช่ว่ง
ระหวา่งเดอืน เมษายน-ตน้เดอืน พฤษภาคม ของทกุๆ ปี ณ สวนสาธารณะ
แหง่นี้จะมจัีดงานเทศกาลดอกทวิลปิ ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสดนิแดนทีเ่ป็นตน้
กําเนิดดอกทวิลปิของโลกอย่างแทจ้รงิ ใหท้่านไดอ้สิระกับการถ่ายภาพ
ดอกทวิลปิ หลากส ีหลายสายพันธุ ์นับเป็นลา้นๆดอกไดต้ามอัธยาศัย กอ่น
จะชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตรัุสสลุตา่นอาห์
เมต จากนัน้นําชม สเุหรา่สนํีา้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีา
เงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ ซึง่เคยเป็นวัง
ของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้นําชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซน
ไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เค
มาล อะตาเตริ์ก หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนา
อสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพ
ประดับโมเสกทองทีส่มบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิต์
ศาสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กบั
ทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร 
จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรป และสดุขอบของ
ทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่ นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบ
บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิง่ในการป้องกัน
ประเทศตุรกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่ง
แคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถงึยุคของการนําเอาเรือปืน
ใหญ่มาใช  ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจน
เสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั ้งที่เ ป็นเพราะป้อมปืน
ดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  
ซึง่ทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรป
สะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับ
ทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ี
ซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  
จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 
น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ทา่นสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่
ของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
   นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 
 

SSATT2020 3 
 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสู ่เมอืงบูซา่ร ์Bursa เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออกของตรุก ีมคีวามสําคัญและใหญเ่ป็น
อนัดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนีย้ังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคย
เป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืง
หลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของกรงุคอนสแตนดโินเปิล นําทา่นสู ่ Bursa Silk house 
โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองทีทํ่าให ้
ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แห่งอังกฤษ
เคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซึง่
ตัง้อยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งนี้จงึ
เคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อ
เอเชยีกับยุโรป นําท่านชมมา้ไมจ้ําลองแหง่กรุงทรอย 
ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของ
นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก ใหท้า่น
ไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยู่
กลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BUYUK TRUVA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทีต่ัง้อยู่
ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืงโบราณ
ของกรกีทีม่คีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้ง
ในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคสุ ทีเ่ป็ 
นแม่ทัพของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึ
ราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน นําทา่นชม
หมุ่บา้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่่วงเลยมานับพันปี
ในอดตีนัน้เมอืงนี้คอืเมอืงทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดี
สุดมาแลว้ในสมัยกรีกโบราณ ซึง่ปัจจุบันนี้เป็นยังคง
เป็นรักษารปูแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลาย
สสีนัสดใน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็น
ทา่เรอืทีสํ่าคัญ ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเล
อเีจีย้น จากน ัน้นําทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของ
สมยัออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้
สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

คํา่     บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั RAMADA RESORT Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืง
โบราณ ทีข่นานนามวา่ มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุ
ในเอเชยี ทีม่กีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่งเคย
เป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้
มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่น
ครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยี
และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้
ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึน้เป็นเมอืงหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ
กลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ นําทา่นชมหอ้งอาบน้ํา
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้, 
หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ
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สตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้นําทา่นเก็บภาพประทับใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแมม่าร ี(Virgin Mary 
Statue) จากนัน้นําทา่นเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่
ดังของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนด์
ดังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย   

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) 
หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงทีม่น้ํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหล
ทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แก่
สมัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน้ําพุ
เกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน้ําตกสขีาว
เป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีม
ทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทาง
ยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามุคคาเล ่ไดร้บัการยก
ย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

คํา่    บริการอาหารคํ่า  (บุฟเฟ่ต ์) ณ  โรงแรมที่พกั  
LYCUS RIVER Pamukkale Thermal 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-Obruk lake-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีสํ่าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลดํากับภเูขาเทารสุ เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ
อันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา
และน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรค์บนดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีและยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจีน โดยระหว่างทางนําท่านชมความสวยงาม
ของ Obruk lake ซึง่เกดิจากอกุกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ที่
พักแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางนี้ท่านจะได ้
ชมทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีรวมถงึวถิชีวีติตาม
ชนบทและทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Melis Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวานอส-เมอืงอชุซิาร ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บ

บี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้มร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ คา่ขึน้
บอลลูนทา่นละ 250 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ย
เงนิสด และราคา 260 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ย
บตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตรุก ี
มปีระกนัภยัใหก้บัทกุทา่น แตส่ําหรบัประกนัภยัทีท่ําจาก
เมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่น
ทกุประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการ
นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําทา่นชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็น
ทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 
ดว้ยเหตผุลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้
ล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน้ํา, 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ีข่ดุลกึ
ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี
อุณหภูมเิฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย
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อากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก จากนัน้นําท่านชม หมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น
ไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู ่หมูบ่า้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบ
ทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปั้นวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมโีชวเ์ครื่องปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น
เมอืงเล็กๆทีม่แีมน้ํ่าไหลผ่าน แตเ่ป็นแมน้ํ่าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแมน้ํ่ามาลองปั้นใชเ้ป็น
อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ
เครื่องประดับบา้น ชมการสาธติการทําเครือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี 
จากนัน้นําท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเด่น
คอืภเูขาขนาดใหญม่รีพูรนุเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป
ดว้ย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดีย์เต็มไป
หมด ที่สําคัญก็คือส่วนหนึ่งของหินเหล่านี้มีคน
อาศัยอยูภ่ายใน ในลักษณะ“บา้นถํา้” มาชา้นานนับ
จากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้
ไป”ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบทําลายหนิ”เหล่านี้
ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ยา่งใด สว่นบา้นที่
ปลูกสรา้งขึ้นใหม่ก็ทําอย่างกลมกลืน ไม่ทําลาย
ทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่าง
องิแอบพึง่พงิทีน่่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Melis Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
  

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด    Carpet school-หบุเขาเดฟเรนท-์พาซาแบค-PANORAMIC VIEW 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอื
ไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีกอ่นจะนําทา่นสูห่บุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หบุเขาแหง่
จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตาทีดู่คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง
อืน่ ในจักรวาลมากกว่าพืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา จากนัน้นําทา่นสูหุ่บเขาพาซาแบค 
(Pasabag) ทา่นจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุม่ภเูขาหนิเป็นรูปกรวยมหีมวกวางอยูข่า้งบนแปลก
ตาสวยงามมากไมม่ทีีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บภาพ panoramic view เก็บภาพประทับใจ กอ่นได ้
เวลาอนัสมควร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงไครซรี ีนําท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากต่างๆ กอ่นจะได ้

เวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   
19.35-21.15 เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 
  **คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 
 
วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 
01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   
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กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
กาํหนดการเดนิทาง 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 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  
ทา่นละ 3,000 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิ
ภายในประเทศตรุก ี1 เทีย่ว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง     
4.    คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  
5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    
7.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 
 
 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัจอง สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดชําระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 
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และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิท ัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัย
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทวัร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบใดๆ
ในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ ควบคมุ
ของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย ความลา่ชา้ 
หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น้ํามัน หรอื คา่เงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีที่
เครือ่งบนิเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักของประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และ
ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลา
เชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิด
หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพ่ักเดีย่วกรณุาชําระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนักไมเ่กนิ 7 

ก.ก.  
 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะทําให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี
เครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัด
ประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นหรอืยา้ย
เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้กรณุา
ใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วตัถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสี
ฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุ
ภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมี
รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ 
Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสายการบนิทีท่า่นไม่
อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้า
ขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการ
ทวัรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและ
สมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ 


