
 

 
 
 

 

 
 

* พกัโรงแรมถ ้ำ 2 คืน ท่ีคปัปำโดเจีย * 

บินตรงส ูอิ่สตนับลู พรอ้มบินภำยในอีก 1 ขำ   
 

รำคำเริม่ตน้  37,950.- 

 เดินทำง มีนำคม - เมษำยน 2562  
 

วนัแรก    กรุงเทพ-อสิตันบูล 
19.00 น พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน

สุวรรณภูมิโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางท าผา่นขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  



 

22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

หมายเหตุ:  กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัที ่2-10 / 4-12 / 5-13 / 6-14 / 14-22 / 15-23 เม.ย. 62 
18.00 น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ 

 21.45 น. ออกออกเดินทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบิน TK 65 
 04.00 น. เดินทางถึงกรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี 
 

วนัทีส่อง  เทศกาลดอกทิวลิป-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน ้าเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอส                 
  ฟอรัส-พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงอสิตันบูล ประเทศตุรก ีน าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

หลังจากนั้ นน าทุกท่านสู่เมืองอิสตันบูล เดินทางชม
เ ทศก าลดอกทิ ว ลิ ป  ณ  EMIRGAN PARK ซ่ึ ง เ ป็ น
สวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ
ตุร กี  โดย ท่ี ช่วงระหว่า ง เ ดือน เมษายน-ต้น เ ดือน 
พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะแห่งน้ีจะมีจดั
งานเทศกาลดอกทิวลิป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัดินแดนท่ีเป็น
ตน้ก าเนิดดอกทิวลิปของโลกอยา่งแทจ้ริง ให้ท่านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิป หลากสี หลายสาย
พนัธ์ุ นับเป็นล้านๆดอกได้ตามอธัยาศยั ก่อนจะชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมนั “ฮิบโปโดรม” 
จตุัรัสสุลต่านอาห์เมต จากนั้นน าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ี
มีความสวยงามแห่งหน่ึง ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นในและถูก
สร้างข้ึนบนพื้นท่ี  ซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตท่ี 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลา
สร้างทั้ งหมด7 ปีและ จากนั้นน าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย  (ST. SOPHIA) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซน
ไทม ์ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตน
ติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์เดิมใชเ้ป็นโบสถ์คริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึง
ไดเ้ปล่ียนโบสถ์ดงักล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตา
เติร์ก หลงัจากท่ีเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี 
และเป็นมสัยดิของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้
นักท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพ
ประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรง
กลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (THE BLACK SEA) เขา้กบั
ทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตั้งแต่ 500 เมตร 
จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี  นอกจากความ



 

สวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  
เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี  วา่กนัวา่จะกระทัง่ถึงยคุของการน าเอาเรือปืนใหญ่มา
ใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั้งท่ีเป็นเพราะป้อมปืน
ดงักล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส  ซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝ่ัง
เอเชียและยุโรปสะดวกมากข้ึน  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ สองขา้งทาง ไม่วา่จะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน  
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างมาก
ทางดา้นวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมของจกัรวรรดิออตโตมนั เป็นศิลปะท่ีผสมผสานของยุโรปและ
ตะวนัออก ท่ีไดรั้บการออกแบบตกแต่งอยา่งสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะถูกตั้งเวลาไวท่ี้ 09.05 น. 
ซ่ึงเป็นเวลาท่ี เคมเล อตาเติร์ก วรีบุรุษของชาติถึงแก่อสัญกรรม ในวนัท่ี 10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ท่านสามารถเลือกซ้ือ
ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัข้ึนช่ือของ
ตุรกีอยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MARRIOTT COURTYARD HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม     บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีข้ามฝ่ังสู่ เมืองบูซ่าร์ BURSA เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกี มี
ความส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางดา้นเส้นไหมเพื่อส่งออกไป
ยงัตลาดต่างๆ ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 
และ จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิร์เน ท่ีอยู่ทางดา้น
เหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านสู่ BURSA SILK 
HOUSE โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภณัฑ์จากผา้ไหมเป็น
หลกั และด้วยสีสันของผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีท าให้ตลาด
แห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จนคร้ังหน่ึงสมเด็จพระ
นางเจา้ ควนีอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANNAKKALE) ซ่ึงตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมือง
แห่งน้ีจึงเคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดินเรือเช่ือมต่อเอเชียกบัยุโรป น าท่านชมม้าไม้จ าลองแห่ง
กรุงทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าให้กรุง
ทรอยแตก ให้ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัมา้ไมเ้มืองทรอยท่ีตั้งตระง่านอยูก่ลางเมือง จากนั้นเดินทางสู่
โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)   
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TROIA TUSAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
 



 

วนัทีส่ี่    เพอร์กามมั-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมนั-คูซาดาซี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม  (PERGAMUM) ท่ีตั้ งอยู่
ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งเมืองโบราณ
ของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้าง
ในราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ท่ีเป็ 
นแม่ทัพของอเล็กซานเด  อร์มหาราช จนกระทั่งถึง
ราชวงศ์แอทตาลิด จึงไดย้กให้กบัโรมนั น าท่านชมหมุ่
บ้านกรีกโบราณ กาลเวลาท่ีล่วงเลยมานบัพนัปีในอดีตนั้นเมืองน้ีคือเมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด
มาแลว้ในสมยักรีกโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นยงัคงเป็นรักษารูปแบบการสร้างบา้นแบบโบราณหลากหลาย
สีสันสดใน อิสระใหท้่านเดินชมเมืองและเก็บภาพประทบัใจและสัมผสัวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ิน 

เทีย่ง      บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร     
เดินทางสู่เมืองคูซาดาซีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกีตดักบัชายฝ่ังทะเลอีเจ้ียนซ่ึงเป็นท่าเรือ
ท่ีส าคญั ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอีเจ้ียน 
จากน้ันน าท่านสู่หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบ้านเรือนสมัยแบบเก่าของสมัยออตโตมัน
ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซ้ือสินค้าพื้นเมือง ได้เวลา
อนัสมมควร 

ค ่า     บริการอาหารค ่า (บุฟเฟ่ต์) ณ โรงแรมทีพ่กั 
  ทีพ่กั CHARISMA DELUXE HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า   เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเคร่ืองหนัง-เมืองปามุคคาเล่ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่ าน สู่ เ มือง เอฟฟิซุส (CITY OF EPHESUS) เ มือง
โบราณ ท่ีขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุด
ในเอเชีย ท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคยเป็น
ท่ีอยู่ของชาวโยนก (IONIAN) จากกรีก ซ่ึงอพยพเข้ามา
ปักหลักสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อน
คริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเม่ือ
โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบน
ถนนหินอ่อนผา่นใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่วา่
จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่าน
ชมห้องอาบน ้ าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยู่
จนถึงทุกวนัน้ี, ห้องสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ด้เป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเป็น
ศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความปราณีต จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทบัใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแม่
มารี (VIRGIN MARY STATUE) จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (LEATHER JACKET 



 

FACTORY) ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงั
ผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS  อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั   

เทีย่ง      บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร     
น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรือ
ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมา
จากใต้ดินผ่านซากปรักหักพงัของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
ก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่
ร้อนน้ีได้ก่อให้เกิดทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆ
หลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิด
เป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมี
ความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ่า    บริการอาหารค ่า (บุฟเฟ่ต์) ณ โรงแรมทีพ่กั  
ทีพ่กั RICHMOND PAMUKKALE THERMAL 5* หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก   เมืองคอนย่า-OBRUK LAKE-คาราวานสไรน์-เมืองคปัปาโดเจีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ี  

เทีย่ง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภูเขาเทารุส เป็นดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนั
น่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลาย
ลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและ
น่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั้งจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี และยังเป็นเมืองที่มี
ความส าคญัมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางคา้ขายและแลกเปล่ียน
วฒันธรรมท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน โดยระหวา่งทางน าท่านชมความสวยงามของ OBRUK 
LAKE ซ่ึงเกิดจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจึงเกิดเป็นธรรมชาตินบัพนัปี “คาราวานสไรน์” ท่ีพกัแรมและท่ี
แลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั ในการเดินทางน้ีท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ี
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี รวมถึงวิถีชีวิตตามชนบทและ
ทศันียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขาซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของคปัปาโดเจีย  

ค ่า บริการอาหารค ่า (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรมทีพ่กั  
 ทีพ่กั BURCU KAYA CAVE HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 



 

* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพริาบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      ส าหรับท่านที่สนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ **

(ทัวร์น่ังบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ค่าขึน้บอลลูนท่าน
ละ 220 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยเงินสด และราคา 230 
ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้
ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่
ส าหรับประกนัภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดังน้ันการ
เลือกซ้ือ OPTIONAL TOURรายการนีขึ้น้อยู่กบัดุลยพนิิจของแต่ละท่าน)** 
น าท่านชม นครใต้ดิน(UNDERGROUND CITY) ซ่ึงเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใช้
เป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวนัออกท่ีท่ีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก 
ดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีดว้ย โดยชั้น
ล่างท่ีลึกท่ีสุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบทุกอยา่ง ทั้งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอน
อาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีขุดลึกลงไปใตดิ้น
หลายชั้น แต่วา่อากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 
17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตสั ท าให้
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบา้นได้ขุดเจาะโพรง เจาะรู
เอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศยัเพื่อจะไดเ้ก็บข้ีนกพิราบไป 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา และงานเซรามิก แทบทุก
ร้านจะมีผลิตภณัฑ์จากงานป้ันวางอยูห่นา้ร้าน แต่ในบา้นมีโชวเ์คร่ืองป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมือง
เล็กๆท่ีมีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ ามาลองป้ันใช้เป็น
อุปกรณ์ ของเคร่ืองใช ้ท่ีใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม 
ไห ฯลฯ ต่อมาได้เ ร่ิม ป้ันพวกโอ่ง  แจกัน  และ
เ ค ร่ื อ ง ป ร ะ ดั บ บ้ า น  ช ม ก า ร ส า ธิ ต ก า ร ท า
เคร่ืองป้ันดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย 
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีจุดเด่นคือ
ภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายลอ้มไปดว้ย 
หินทรงกระโจม กรวยคว  ่า และเจดีย์เต็มไปหมด ท่ี
ส าคญัก็คือส่วนหน่ึงของหินเหล่าน้ีมีคนอาศยัอยูภ่ายใน ในลกัษณะ“บ้านถ า้” มาช้านานนบัจากอดีตถึง
ปัจจุบนั เป็นการอยู่อาศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหิน”เหล่าน้ีทิ้งเพื่อปรับ



 

พื้นท่ีให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านท่ีปลูกสร้างข้ึนใหม่ก็ท  าอย่างกลมกลืน ไม่ท าลายทศันียภาพ 
นบัเป็นการอยูอ่าศยักบัธรรมชาติอยา่งอิงแอบพึ่งพิงท่ีน่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่  

ค ่า บริการอาหารค ่า (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรมทีพ่กั 
 ทีพ่กั BURCU KAYA CAVE HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 
 จากน้ันน าท่านชมระบ าหน้าท้องอนัขึน้ช่ือของตุรกไีด้เวลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั* 

วนัทีแ่ปด    CARPET SCHOOL-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค-PANORAMIC VIEW 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมโรงงานผลิตพรม (CARPET SCHOOL & FACTORY) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซ่ึง
ถือไดว้่าเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี ก่อนจะน าท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์ (DEVRENT VALLEY) หุบ
เขาแห่งจินตนาการ ต่ืนตากับอศัจรรย์ของภูมิประเทศท่ีแปลกตาท่ีดูคล้ายพื้นผิวดวงจนัทร์ หรือดาว
เคราะห์ดวงอ่ืน ในจกัรวาลมากกวา่พื้นผิวโลก เตม็ไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา จากนั้นน าท่านสู่หุบเขาพา
ซาแบค (PASABAG) ท่านจะได้ชมธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่
ขา้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีท่ีใดเหมือน อิสระให้ท่านเก็บภาพ PANORAMIC VIEW เก็บภาพ
ประทบัใจ ก่อนไดเ้วลาอนัสมควร 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองไครซีรี น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงให้ท่านไดมี้เวลาเลือกช้ือของฝากต่างๆ ก่อนจะได้

เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน KAYSERI   
19.35-21.15 เดินทางสู่สนามบินอสิตันบูล เทีย่วบินที ่TK2021 (บินภายในประเทศ) 
  **ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย** 

วนัทีเ่ก้า    อสิตันบูล-กรุงเทพ 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ   

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั****   

 
ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทาง / อตัราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ราคาต่อท่าน 

ก าหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

มนีาคม-เมษายน 2562 
29ม.ีค. – 6 เม.ย.  
30ม.ีค. -  7 เม.ย. 

 

 
เมษายน-พฤษภาคม 2562 
4 - 12 เม.ย.  
5 - 13 เม.ย.  
6 - 14 เม.ย. 
 

14 – 22 เม.ย. (สงกรานต์) 
15 – 23 เม.ย. (สงกรานต์) 

 
37,950 
37,950 

 
 
 

37,950 
37,950 
37,950 

 

42,900 
42,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900 
   

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
 
หมายเหตุ  

1.  ราคานี้ส าหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 
3,000 บาท  
2.  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม   
1.     ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เท่ียวบินชั้นประหยดั(กรุงเทพ-อสิตันบูล-กรุงเทพ) และรวมตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศตุรก ี

1 เทีย่ว 
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียวพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง     
4.    ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
5.    ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  
6.    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ    
7.    ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท   
 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1.   ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ  
3.   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
4.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน  
5.   ค่าทปิพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทวัร์-ทปิไกด์ท้องถิ่น ( 90 USD/ท่าน/ทริป) ช าระพร้อมค่าทวัร์งวดสุดท้าย 
6.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ   
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัจอง ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 35วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่าน 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ 
และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท าการ มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทั้งหมด 
2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   
4. บริษทัจะไม่รับผดิชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ซ่ีา หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
6. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ-หาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัรา ค่าน ้ ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

9. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ในระดบัดีมาก และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่าง
รวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักของประตู
ประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ี
เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ   

• ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (ท่านท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม)   

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (HAND CARRY) น ้ าหนกัไม่เกิน 

7 ก.ก.  
 

โรงแรมและห้อง  
หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) 
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้
หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ
เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ( 
TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้กรุณา
ใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสี
ฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์
ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )  หากท่านซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทาง
เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด  
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  
ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ 
ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิÍของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาต
ใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์
ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของ
แต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกินกระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือน
และมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะ 


