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AMAZING TURKEY SPRING 
 ทัวรตุรกี 9 วัน 6 คืน   

บินตรงสูอิสตันบลู พรอมบินภายในอีก 1 ขา  
กับสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

 

 
 

ทองดินแดนมหัศจรรยแหงอัญมณี 2 ทวปีระหวางเอเชียเเละยุโรป  
เที่ยวครบทุกไฮไลทไมเหมือนใคร โปรแกรมจัดอยางลงตัวไมเหนื่อย 

* พักโรงแรมถ้ํา 2 คืน ที่คัปปาโดเจยี * 
บินตรงสูอิสตันบลู พรอมบินภายในอีก 1 ขา   

อิสตันบูล-บูซาร-คานัคคาเล-ทรอย-เพอรกามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล-คัปปาโดเจีย 

ราคาเร่ิมตน 

 36,999. - 
 เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2562  
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วันแรก    กรุงเทพ-อิสตันบูล 
19.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศสนามบิน

สุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางทําผานข้ันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.50 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) 
เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ํา
และอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรก ี 

หมายเหตุ:  กรุปที่เดินทางชวงวันที่ 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 มิ.ย. 62 
18.00 น. พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

 21.45 น. ออกออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 
 04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
วันท่ีสอง ฮิบโปโดรม-สุเหราสีนํ้าเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาหเช 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

หลังจากน้ันนําทุกทานสูเมืองอิสตันบูล ชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัส
สุลตานอาหเมต จากน้ันนําชม สุเหราสีน้ําเงิน (BLUE 
MOSQUE) สถานที่ ศัก ด์ิ สิท ธ์ิทางศาสนา ที่ มีความ
สวยงามแหงหนึ่ง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีนํ้าเงินที่
ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานในและถูกสรางข้ึนบนพ้ืนที่  ซึ่ง
เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเม็ต
ที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด7 ปและ จากนั้นนํา
ชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia) ซึ่งเปนศิลปะ
แบบไบแซนไทม ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถ
คริสตแตหลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขามาปกครองจึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิด แตได
เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปน
เวลากวา 916 ป และเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม
ความงามและความยิ่งใหญ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลา
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีตอคริสตศาสนา  

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชอง
แคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมา
รา (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. 
ความกวาง ต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสุดขอบ
ของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่ น่ี  
นอกจากความสวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย  
เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี  วากันวา
จะกระทั่งถึงยุคของการนําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคย
ปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถูกถลมจนเสียหายอยางหนักมา
กอนเลย ทั้งที่เปนเพราะปอมปนดังกลาวนี่เอง ในปค.ศ.1973 มีการเปดใชสะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทําให
เกิดการเดินทางไปมระหวางฝงเอเชียและยุโรปสะดวกมากข้ึน  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน สองขางทาง ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเช หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึ่งลวนแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น  
จากนั้นนําทานชม พระราชวังโดลมาบาหเช ซึ่งเปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางมาก
ทางดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เปนศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ที่ไดรับการออกแบบตกแตงอยางสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของที่น่ีจะถูกต้ังเวลาไวที่ 09.05 
น. ซึ่งเปนเวลาที่ เคมเล อตาเติรก วีรบุรุษของชาติถึงแกอสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู ตลาดสไปซมารเกต อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ทานสามารถเลือก
ซื้อของฝากไดในราคายอมเยาว ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นช่ือ
ของตุรกีอยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
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   นําทานเขาสูที่พัก Park Inn Hotel 5* หรือเทียบเทา 
วันท่ีสาม     บูซาร-ชานัคคาเล-ทรอย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานนั่งเรือเฟอรร่ีขามฝงสู เมืองบูซาร Bursa เปนเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความสําคัญและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองน้ียังมีชื่อเสียงทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไป
ยังตลาดตางๆ ในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแตปค.ศ.1326-1362 
และ จากนั้นไดยายเมืองหลวงไปตั้งทีเ่อดิรเน ที่อยูทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล นําทานสู
Bursa Silk House โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลิตภัณฑจากผาไหมเปนหลัก และดวยสีสันของผาไหมที่
สดใสน่ีเองที่ทําใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดทีส่วยงาม
ที่สุด จนคร้ังหน่ึงสมเด็จพระนางเจา ควีนอลิซาเบท แหง
อังกฤษเคยมาเยือนดวย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Cannakkale) ซึ่ง
ต้ังอยูบนทะเลมารมาราและทะเลอีเจียน เมืองแหงน้ีจึง
เคยเปนชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินเรือเช่ือมตอ
เอเชียกับยุโรป นําทานชมมาไมจําลองแหงกรุงทรอย 
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของ
นักรบโบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ให
ทานไดเก็บภาพประทับใจกับมาไมเมืองทรอยที่ต้ังตระงานอยูกลางเมือง จากน้ันเดินทางสูโรงแรมที่พัก 
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต)   
นําทานเขาสูที่พัก Troia Tusan Hotel 4* หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสี่    เพอรกามัม-หมูบานกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

เดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamum) ที่ต้ังอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนที่ตั้งเมือง
โบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสรางในราวป 281-133 กอนคริสตกาลโดยไลซี
มาคุส ที่เปนแมทัพของอเล็กซานเด อรมหาราช จนกระทั่งถึงราชวงศแอทตาลิด จึงไดยกใหกับโรมัน นํา
ทานชมหมุบานกรีกโบราณ กาลเวลาที่ลวงเลยมานับพันปในอดีตน้ันเมืองน้ีคือเมืองที่เคยเจริญรุงเรือง
จนถึงขีดสดุมาแลวในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งปจจุบันน้ีเปนยังคงเปนรักษารูปแบบการสรางบานแบบโบราณ
หลากหลายสีสันสดใน อิสระใหทานเดินชมเมืองและเก็บ
ภาพประทับใจและสัมผัสวิถีชีวิตของคนทองถิ่น 

เท่ียง     บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร     
เดินทางสูเมืองคูซาดาซีต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศตุรกีตัดกับชายฝงทะเลอีเจี้ยนซึ่งเปนทาเรือที่
สําคัญ ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของทองทะเลสีฟาค รมของทะเลอีเจี้ยน จากน้ัน
นําทานสูหมูบานออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและ
บานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออตโตมันท่ียังคง
หลงเหลืออยู ในป จจุบัน  อิสระใหท านเ ก็บภาพ
ประทับใจ และเลือกชมซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ไดเวลาอัน
สมมควร 

ค่ํา     บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟต) ณ โรงแรมท่ีพัก Ramada Resort Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหา      เมืองเอฟฟซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสูเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามวา มหานครแหงแรกและ
ยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย ที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่งเคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionian) 
จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกราน
เขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ได
สถาปนา “เอฟฟซุส” ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลาง
เมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชมหองอาบน้ํา
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี, 
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หองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบเฮเลนนิ
สติคที่มีความปราณีต จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณสถานของพระแมมารี (Virgin Mary 
Statue) จากนั้นนําทานเยี่ยมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีช่ือเสียงโดง
ดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเส้ือหนังสงใหกับแบรนด
ดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหทานเลอืกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย   

เท่ียง      บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร     
นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) นําทานเขาชมปราสาทปุยฝาย  เมืองที่มีน้ําพุ
เกลื อแร ร อนไหลทะลุ ข้ึนมาจากใต ดินผ านซาก
ปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนา
ผาผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิด
ทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายชั้นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราว
หิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปา
มุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป 
ค.ศ. 1988  

ค่ํา    บริการอาหารค่ํา  (บุฟเฟต )  ณ โรงแรมท่ีพัก  
Lycus River Thermal Hotel 5* หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีหก   เมืองคอนยา-Obruk lake-คาราวานสไรน-เมืองคัปปาโดเจีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคเติรกในชวงป ค.ศ. 
1071 - 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้  

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู  เมืองคัปปาโดเจีย เปนเมืองที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุส เปนดินแดนที่มีภูมิประเทศ
อันนาอัศจรรยซึ่งเกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลา
หลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการ
แปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตา
และนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา”  และไดรับการแตงตั้งจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี และยัง
เปนเมืองท่ีมีความสําคัญมาแตโบราณกาลเพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน โดยระหวางทางนําทานชมความสวยงาม
ของ Obruk lake ซึ่งเกิดจากอุกกาบาตไดตกลงมาจึงเกิดเปนธรรมชาตินับพันป “คาราวานสไรน” ที่
พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคาระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน ในการเดินทางนี้ทานจะได
ชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรก ีรวมถึงวิถีชีวิตตาม
ชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุงหญาสลับกับภูเขาซึ่งเปนเอกลักษณของคัปปาโดเจีย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟต)  ณ  โรงแรมท่ีพัก Burca Kaya Cave Hotel 4*  หรือเทียบเทา 
* หมายเหต:ุ กรณีหองพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน* 

วันท่ีเจ็ด    บอลลูน-นครใตดิน-หมูบานของนกพิราบ-หมูบานอวานอส-เมืองอุชิซาร 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรับทานท่ีสนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณลอบบ้ี **

(ทัวรน่ังบอลลูนนี้ไมรวมอยูในรายการทัวร  คาข้ึนบอลลูน
ทานละ 240 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีท่ีชําระดวยเงินสด และ
ราคา 250 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีท่ีชําระดวยบัตรเครดิต 
บริษัทตัวแทนผูใหบริการทัวรบอลลูนในตุรกี มีประกันภัย
ใหกับทุกทาน แตสําหรับประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไม
ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท  ดังน้ัน
การเลือกซ้ือ Optional Tourรายการน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของแตละทาน)** 
นําทานชม นครใตดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป 10 กวาช้ัน เพ่ือใชเปน
ที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกที่ที่ตองการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวันตก 
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ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยั้งการเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ัน
ลางที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงนี้มีครบทุกอยาง ทั้งหองโถง, หองนอน, หองน้ํา, 
หองถนอนอาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุดลึก
ลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในนั้นถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดวยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบาย
อากาศไปในตัส ทําใหอากาศถายเทไดสะดวก จากน้ันนําทานชม หมูบานของนกพิราบ โดยชาวบาน
ไดขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใหนกมาอยูอาศัยเพื่อจะไดเก็บข้ีนกพิราบไป 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู หมูบานอวานอส ซึ่งเปนหมูบานที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับเคร่ืองปนดินเผา และงานเซรามิก แทบ
ทุกรานจะมีผลิตภัณฑจากงานปนวางอยูหนาราน แตในบานมีโชวเคร่ืองปนหมอทุกบาน อวานอสเปน
เมืองเล็กๆที่มีแมนํ้าไหลผาน แตเปนแมน้ําที่มีตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํามาลองปนใชเปน
อุปกรณ ของเคร่ืองใช ที่ใชภายในบาน เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเร่ิมปนพวกโอง แจกัน และ
เ ค ร่ื อ งป ร ะ ดั บ บ า น  ช ม ก า ร ส า ธิ ต ก า ร ทํ า
ดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย 
จากนั้นนําทานสู เมืองอุชิซาร เปนพ้ืนที่ที่มีจุดเดน
คือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือนรวงผ้ึง รายลอมไป
ดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็มไปหมด 
ที่สําคัญก็คือสวนหนึ่งของหินเหลานี้มีคนอาศัยอยู
ภายใน ในลักษณะ“บานถํ้า” มาชานานนับจากอดีต
ถึงปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”
ภายในหิน โดยไมมีการ“ทุบทําลายหิน”เหลานี้ทิ้ง
เพ่ือปรับพ้ืนที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่
ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทําอยางกลมกลืน ไมทําลาย
ทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิง
แอบพ่ึงพิงที่นายกยองเปนอยางยิ่ง  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟต)  ณ  โรงแรมท่ีพัก Burca Kaya Cave Hotel 4*  หรือเทียบเทา 
 จากน้ันนําทานชมระบําหนาทองอันข้ึนช่ือของตุรกีไดเวลาอันสมควรนําทานกลับสูโรงแรมท่ีพัก 

* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาแทนระดับเดียวกัน* 

วันท่ีแปด    Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท-พาซาแบค-
PANORAMIC VIEW 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & 
Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบด้ังเดิมซึ่งถือไดวาเปน
สินคาที่มีช่ือเสียงของตุรกี กอนจะนําทานสูหุบเขาเดฟ
เรนท (Devrent Valley) หุบเขาแหงจินตนาการ ตื่น
ตากับอัศจรรยของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคลายพ้ืนผิว
ดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอื่น ในจักรวาลมากกวา
พ้ืนผิวโลก เต็มไปดวยหนิรูปทรงแปลกตา จากน้ันนําทาน
สูหุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ทานจะไดชมธรรมชาติแปลกตาของกลุมภูเขาหินเปนรูปกรวยมีหมวก
วางอยูขางบนแปลกตาสวยงามมากไมมีที่ใดเหมือน อิสระใหทานเก็บภาพ Panoramic view เก็บภาพ
ประทบัใจ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นเดินทางสูเมืองไครซีรี นําทานสูยานชอปปงใหทานไดมีเวลาเลือกช้ือของฝากตางๆ กอนจะได

เวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Kayseri   
20.45-22.25 เดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2015 (บินภายในประเทศ) 
หมายเหตุ:  กรุปที่เดินทางชวงวันที่ 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 มิ.ย. 62 
 19.35-21.15 เดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2021 (บินภายในประเทศ) 
 **ค่ํา อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** 
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วันท่ีเกา    อิสตันบูล-กรุงเทพ 
01.50 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   
หมายเหตุ:  กรุปที่เดินทางชวงวันที่ 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 มิ.ย. 62 
 01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) 

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลกั****   

 

กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
กําหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

มีนาคม 2562 
2-10 มี.ค. // 15-23 มี.ค. // 22-30 มี.ค. 
 
เมษายน 2562 
17-25 เม.ย. // 19-27 เม.ย. 
26 เม.ย. – 4 พ.ค. // 30 เม.ย. – 8 พ.ค. 
 
พฤษภาคม 2562 
1-9 พ.ค. // 10-18 พ.ค. // 24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 

 
36,999 

 
 

38,850 
 
 

 
38,850 

 
พักเดี่ยวเพ่ิม 7,900 

ราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ไมสามารถสะสมไมลได 
หมายเหตุ  

1.  ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานข้ึนไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอเก็บคาทัวรเพ่ิม  
ทานละ 3,000 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.     คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั เที่ยวบินช้ันประหยัด(กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) และรวมตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศตุรกี 1 เท่ียว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรก ี
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกมือ้ที่ระบุตามรายการ , น้ําดื่มวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    
7.    คาประกนัอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คายกขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
5.   คาทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถ่ิน ( 90 USD/ทาน/ทริป) ชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
6.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ   
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เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ20,000 บาทภายใน3วันหลังจองสวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทาง 30 

วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทานั้น จึงไมสามารถยกเลกิ 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทั้งหมดใหกับทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ินกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ 
และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิที่จะไม
คืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 
หมายเหต ุ 

1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินท้ังหมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีทีไ่มสามารถทํากรุปไดไมถึงจํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธเขาเมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีนํ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม 
รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหม ู
6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกดิข้ึนทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ-หาย 
ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  
7. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตรา คานํ้ามัน หรือ 
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา ตามสถานการณดังกลาว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
9. สําหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง
รวดเร็ว ในกรณีที่เคร่ืองบินเกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใชผูที่มีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทานั้น และมีคาใชจายเพ่ิมเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน 
เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเด่ียวกรุณาชําระคาพักเด่ียวเพ่ิม)   

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได  
 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเปาถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนักไม

เกิน 7 ก.ก.  
 
โรงแรมและหอง  

หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหง
ในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอน
เทาน้ันในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
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กระเปาเล็กถือติดตัวข้ึนเครื่องบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตน
กรุณาใส ในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ัน
นํ้าหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 
10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองไดและ
หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธิÍของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก นํ้าหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทาง
สายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + 
สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวา
มาตราฐานไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายใน
นํ้าหนักสวนที่เกินกระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเคร่ืองบิน 
(Hand carry)   


