
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ราคาเร ิม่ตน้  36,999. - 

 เดนิทาง มนีาคม - พฤษภาคม 2562  
 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 
 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบนิเตอร์กชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.50 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า

และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

 



 

หมายเหต:ุ  กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันที ่17-25 เม.ย. / 19-27 เม.ย. / 26 เม.ย.- 4พ.ค. / 30 เม.ย.- 8พ.ค.  

1-9 พ.ค. / 10-18 พ.ค. / 24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 62 

18.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 21.45 น. ออกออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 

 04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัทีส่อง ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากนัน้น าทุกท่านสู่เมอืงอสิตันบูล ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัส

สุลต่านอาห์เมต จากนั้นน าชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE 

MOSQUE) สถานที่ศักดิ์ส ิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความ

สวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิที่

ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ ซ ึง่

เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ต

ที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้น า

ชม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะ

แบบไบแซนไทม์ ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิ

คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา

ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เค

มาล อะตาเตริ์ก หลังจากทีเ่ป็นโบสถ์ในศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนา

อสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมภีาพ

ประดับโมเสกทองทีส่มบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตี่อครสิต์

ศาสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบั

ทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชยีมาพบกันที่นี่  นอกจากความ

สวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีีกดว้ย  

เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ วา่กนัวา่จะกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืนใหญ่มา

ใช ้และไมเ่คยปรากฏว่า กรุงอสิตันบลูถูกถล่มจนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืน

ดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ัง

เอเชยีและยโุรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไมว่่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซ ึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก

ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 

น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่

ของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Marriott Courtyard Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านน่ังเรือเฟอร์รี่ขา้มฝ่ังสู่ เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มี

ความส าคัญและใหญเ่ป็นอนัดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไป

ยงัตลาดตา่งๆ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 

และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล น าท่าน

สูB่ursa Silk House โดยตลาดแหง่นี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีนัของผา้ไหม

ทีส่ดใสนี่เองทีท่ าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลิ

ซาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซึง่ตัง้อยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน เมอืง

แห่งนี้จงึเคยเป็นชมุทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรอืเชือ่มต่อเอเชยีกับยโุรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลอง

แหง่กรงุทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทุ า

ใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยู่กลางเมอืง จากนัน้

เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Troia Tusan Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นที่ตัง้เมอืง

โบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซี

มาคสุ ทีเ่ป็นแมท่ัพของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้บัโรมนั น า

ทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่ว่งเลยมานับพันปีในอดตีนัน้เมอืงนีค้อืเมอืงทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืง

จนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมยักรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบันนี้เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณ

หลากหลายสสีนัสดใน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็น

ทา่เรอืทีส่ าคัญ ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเล
อเีจีย้น จากน ัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของ

สมยัออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่นปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้

สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรม ทีพ่กั  

  ทีพ่กั Charisma Deluxe Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและ

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) 

จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรกุราน

เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลาง

เมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชมหอ้งอาบน ้า

แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้, 

หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีุกสิง่ทุกอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ

สตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้น าทา่นเก็บภาพประทับใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแมม่าร ี(Virgin Mary 

Statue) จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่

ดังของประเทศตรุก ีตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนด์

ดั ง ใ นอิต าลี  เ ช่น  Versace , Prada , Michael Kors  

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย   

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) 

หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงที่มนี ้าพุเกลือแร่รอ้นไหล

ทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แก่

สมยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุ

เกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาว

เป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีม

ท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทาง

ยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

 



 

ค า่    บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 Richmond Pamukkale Thermal 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-Obruk lake-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (Konya) อดีตเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูคเตริ์กในชว่งปี ค.ศ. 

1071 - 1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ

อันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการ

แปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา

และน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรค์บนดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีและยงั

เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจนี โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงาม

ของ Obruk lake ซึง่เกดิจากอกุกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ที่

พักแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั ในการเดนิทางนีท้า่นจะไดช้ม

ทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตุรกี รวมถงึวถิชีวีติตาม

ชนบทและทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั  

 ทีพ่กั  Burcu Kaya Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั* 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวานอส-เมอืงอชุซิาร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.      ส าหรบัท่านทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร ์ คา่ข ึน้บอลลนูทา่นละ 220 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และราคา 230 

ดอลล่าสหรฐั ในกรณีที่ช าระด้วยบตัรเครดิต 

บรษิทัตวัแทนผู ้ให้บรกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมี

ประกนัภยัใหก้บัทุกทา่น แตส่ าหรบัประกนัภยัทีท่ า

จากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ

เครื่องร่อนทุกประเภท  ด งัน ั้นการเลือกซื้อ 

Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของ

แ ต่ ล ะ ท่ า น ) * *  น า ท่ า น ช ม  น ค ร ใ ต้ ด ิ น

(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลง

ไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้

จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเ้พือ่ประโยชนท์างการคา้ และชาว

โรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์น

ดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบทุกอยา่ง ทัง้หอ้งโถง, 

หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืง

ขนาดใหญ่ทีขุ่ดลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้

หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิ

ที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนั้นน าท่านชม หมู่บา้นของ

นกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู ่หมูบ่า้นอวานอส ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบ

ทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปั้นวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมโีชวเ์ครือ่งปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น

เมอืงเล็กๆทีม่แีมน่ ้าไหลผ่าน แต่เป็นแมน่ ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแมน่ ้ามาลองปั้นใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ

เครื่องประดับบา้น ชมการสาธติการท าเครือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี 

จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป



 

ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยู่

ภายใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการอยูอ่าศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายใน

หนิ โดยไมม่กีาร“ทบุท าลายหนิ”เหลา่นีท้ ิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ยา่งใด สว่นบา้นทีป่ลกูสรา้งขึน้

ใหมก่็ท าอยา่งกลมกลนื ไมท่ าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยูอ่าศัยกับธรรมชาตอิยา่งองิแอบพึง่พงิทีน่่า

ยกยอ่งเป็นอยา่งยิง่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั 

 พกั Burcu Kaya Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 จากน ัน้น าทา่นชมระบ าหนา้ทอ้งอนัขึน้ชือ่ของตรุกไีดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่แทนระดับเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด    Carpet school-หบุเขาเดฟเรนท-์พาซาแบค-PANORAMIC VIEW 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอื

ไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีกอ่นจะน าทา่นสูห่บุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หบุเขาแหง่

จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตาทีดู่คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง

อืน่ ในจักรวาลมากกว่าพืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา จากนัน้น าท่านสูหุ่บเขาพาซาแบค 

(Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุม่ภเูขาหนิเป็นรูปกรวยมหีมวกวางอยูข่า้งบนแปลก

ตาสวยงามมากไมม่ทีีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บภาพ Panoramic view เก็บภาพประทับใจ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงไครซรี ีน าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากต่างๆ ก่อนจะได ้

เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

20.45-22.25 เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 

หมายเหต:ุ  กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันที ่17-25 เม.ย. / 19-27 เม.ย. / 26 เม.ย.- 4พ.ค. / 30 เม.ย.- 8พ.ค.  

1-9 พ.ค. / 10-18 พ.ค. / 24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 62 

 19.35-21.15 เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2021 (บนิภายในประเทศ) 

 **ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.50 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง) 

14.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ   

หมายเหต:ุ  กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันที ่17-25 เม.ย. / 19-27 เม.ย. / 26 เม.ย.- 4พ.ค. / 30 เม.ย.- 8พ.ค.  

1-9 พ.ค. / 10-18 พ.ค. / 24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 62 

 01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   

 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
 

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

มนีาคม 2562 

2-10 ม.ีค. // 15-23 ม.ีค. // 22-30 ม.ีค. 

 

เมษายน 2562 

17-25 เม.ย. // 19-27 เม.ย. 

26 เม.ย. – 4 พ.ค. // 30 เม.ย. – 8 พ.ค. 

 

36,999 

 

 

38,850 

 



 

 

พฤษภาคม 2562 

1-9 พ.ค. // 10-18 พ.ค. // 24 พ.ค. – 1 ม.ิย. 

 

 

38,850 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชัน้ประหยัด(กรุงเทพ-อิสตนับูล-กรุงเทพ) และรวมต ั๋วเครื่องบนิ

ภายในประเทศตรุก ี1 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

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) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 

6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ20,000 บาทภายใน 2วนัหลงัจอง 

2. สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั  

3. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

4. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิท ัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   



 

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  
 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท า

ใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีที่

มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 

10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ

ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย

การบนิทีท่่านไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง

สายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + 

สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry)   

 


