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AMAZING TURKIYE TULIP 

 ทวัรต์รุเคยี 9 วนั 6 คนื   
  บนิตรงสูอ่สิตนับูลพรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 

กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยุโรป  
เทีย่วครบทุกไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 

* พกัโรงแรมถ า้ 5ดาว 2 คนื ทีค่ปัปาโดเกยี * 
บนิตรงสูอ่สิตนับูล พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา   

อสิตนับูล-บูซ่าร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คูซาดาซ-ีปามุคคาเล-่คปัปาโดเกยี 

ราคาเร ิม่ตน้ 



 
 

2_AMTKAPR2023 

 

42,992.- 

เดนิทางเดอืน เมษายน 66 
วนัแรก    กรุงเทพ-อสิตนับูล 

20.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน
สวุรรณภูมโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางท าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.05 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทีวสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ี 

 

วนัทีส่อง  เทศกาลดอกทวิลปิ-ฮบิโปโดรม-สุเหร่าสนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืช่องแคบบอส 
           ฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ 

05.15 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่เมืองอิสตันบูล เดินทางชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park ซึง่เป็น

สวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชือ่เสียงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ช่วง
ระหว่างเดอืน เมษายน-ตน้เดือน พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะ

แห่งนี้จะมีจัดงานเทศกาลดอกทวิลปิ ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสดนิแดนที่เป็นตน้
ก าเนิดดอกทิวลิปของโลกอย่างแทจ้รงิ ใหท่้านไดอ้สิระกับการถ่ายภาพ
ดอกทวิลปิ หลากส ีหลายสายพันธุ ์นับเป็นลา้นๆดอกไดต้ามอัธยาศัย กอ่น
จะชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสลุต่านอาห์
เมต จากนั้นน าชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานทีศั่กดิส์ทิธิ์
ทางศาสนา ทีม่ีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบื้องเคลือบสนี ้า
เงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที่  ซึง่เคยเป็นวัง
ของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา

สรา้งทั้งหมด7 ปีและ จากนั้นน าชม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศิลปะแบบไบแซน

ไทม์ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม์ เดมิใชเ้ป็นโบสถ์ครสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตใินสมัย เค
มาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาครสิต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนา
อสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพ
ประดับโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิที่มีต่อครสิต์
ศาสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซึง่เป็นพระราชวังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างมาก

ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ที่ไดร้ับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิา
ทุกเรือนของที่นี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี่ 09.05 น. ซึง่เป็นเวลาที ่
เคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแกอ่สัญกรรม ในวันที ่10 
พ.ย. ค.ศ. 1938 จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอส
ฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) 
เขา้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. 
ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชยีมา
พบกันทีน่ี่  นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีก
ดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระท่ังถงึยุคของการน าเอาเรือปืน
ใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้ที่เป็นเพราะ
ป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดินทางไปม
ระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง 
ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้นแต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก 
ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้
อบแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
   น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 

 

วนัทีส่าม     บูซาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านน่ังเรือเฟอร์รี่ขา้มฝ่ังสู่ เม ืองบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อสง่ออกไป
ยังตลาดต่างๆ ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 
และ จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตัง้ที่เอดริ์เน ที่อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล น าท่าน
สูB่ursa Silk House โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑ์จากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหม
ที่สดใสนี่ เองที่ท าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่

สวยงามที่สุด จนครั ้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลิ
ซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซึง่
ตัง้อยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งนี้จึง
เคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อ
เอเชยีกับยุโรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลองแห่งกรุงทรอย 
ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของ
นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ให ้

ท่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยู่กลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต)์   

น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก  BUYUK TRUVA HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-เมอืงเอฟฟิซุส -คูซาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นที่ตัง้เมือง
โบราณของกรีกทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถูกสรา้งในราวปี 281-133 ก่อนครสิตกาลโดยไลซี

มาคุส ที่เป็นแม่ทัพของอเล็กซานเด อร์มหาราช จนกระท่ังถงึราชวงศ์แอทตาลดิ จงึไดย้กใหกั้บโรมัน  

กาลเวลาทีล่่วงเลยมานับพันปีในอดตีนั้นเมอืงนี้คือเมืองที่เคย
เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบัน
นี้ เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบ า้นแบบโบราณ
หลากหลายสสีันสด 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดินทางสู่เม ืองคูซาดาซีตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตุรกีตัดกับชายฝ่ังทะเลอีเจี้ยนซึง่เป็นท่าเรือที่ส าคัญ 
ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทอ้งทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอีเจี้ยนน าท่านสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่
ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สดุในเอเชยี ที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึง่เคย

เป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่
6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราช
ภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น า
ท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเกา่ที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 2,000 
ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถึง
ปัจจุบันนี้ น าท่านชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทียั่งคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอ
น ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้, หอ้งสมุดโบราณทีม่ีวธิีการเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่าง
ลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามปราณีต   

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้      เมอืงออตโตมนั-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามุคคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่หมู่บา้นออตโตมันดั ้งเดิม ชมอารยะธรรมและ
บา้นเรือนสมัยแบบเก่าของส มัยออตโตมันที่ ยังคง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อสิระใหท่้านเก็บภาพประทับใจ 
และเลือกชมซื้อสินคา้พื้นเมือง ไดเ้วลาอันสมมควร 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather 
Jacket Factory) ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ี

ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยัง
ผลติเสือ้หนังสง่ใหกั้บแบรนด์ดังในอติาล ีเช่น Versace , 
Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซื้อสินคา้ได ้
ตามอัธยาศัย   

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
น าท่านเดินทางสู่เม ืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) น าท่าน
เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย  เมืองที่มีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุ
ขึ้นมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
กอ่นที่ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่
ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ่ า   บ ริ ก า ร อ า ห า ร ค ่ า  ( บุ ฟ เ ฟ่ ต์ )  ณ  โ ร ง แ ร ม ที่ พ ั ก  
Richmond Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า (Konya) อดตีเมอืง
หลวงของอาณาจักรเซลจูคเตริก์ในชว่งปี ค.ศ. 1071 
- 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมภิาค
แถบนี้  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่  เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมืองที่อยู่ระหว่าง
ทะเลด ากับภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ีภูมปิระเทศอัน
น่าอัศจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปก
คลุมพืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลาย

ลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะได ้
เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ด่ังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดน
แห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่ีความส าคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วน
หนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศ
จนี โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงามของ “คาราวานสไรน”์ ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสนิคา้
ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน ในการเดินทางนี้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่งดงามตาม

ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี รวมถึงวถิีชวีติตามชนบทและทัศนียภาพที่
สวยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli  Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหตุ: กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน* 
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วนัทีเ่จ็ด    บอลลูน-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวานอส-เมอืงอุชซิาร ์

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

รายการทวัร ์ ค่าขึน้บอลลูนราคาเริม้ตน้ที ่280-350 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด 
บริษ ัทตวัแทนผู ้ให้บริการทวัร์บอลลูนในตุรกี ม ี
ประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัทีท่ า
จากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ
เครื่อ งร่อน ทุ กประเภท   ด ังน ั้นการเลือกซื้ อ 
Optional Tourรายการนี้ข ึน้อยู่กบัดุลยพินจิของ
แตล่ะทา่น)** 
น าท่านชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกิด
จาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กว่าชั ้น เพื่อใชเ้ป็นที่

หลบภัยจากขา้ศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปา
โดเจียในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออก
ที่ที่ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ย
เหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิต์ในดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ล่างที่
ลกึที่สุด ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอน
อาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีขุ่ดลกึลงไปใตด้นิ
หลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไป
ในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะ

โพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชือ่เสยีงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบ
ทุกรา้นจะมีผลติภัณฑ์จากงานปั้นวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชว์เครื่องปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น
เมอืงเล็กๆที่มแีม่น ้าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้าที่มตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองปั้นใชเ้ป็น
อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ
เครื่องประดับบา้น ชมการสาธติการท าเครือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี 
จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื้นที่ทีม่ีจุดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดียเ์ต็มไปหมด ที่ส าคัญก็คือส่วนหนึ่งของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยู่

ภายใน ในลักษณะ“บ้านถ า้” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบท าลายหนิ”เหล่านี้ทิง้เพื่อปรับพื้นที่ใหร้าบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบา้นที่ปลูก
สรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลืน ไม่ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบ
พึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli Cave Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหตุ: กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าแทนระดับเดยีวกัน* 

 

วนัทีแ่ปด    Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถือ

ไดว่้าเป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตุรก ีก่อนจะน าท่านสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่ง
จนิตนาการ ตื่นตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศที่แปลกตาที่ดูคลา้ยพื้นผวิดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวง
อื่น ในจักรวาลมากกว่าพื้นผวิโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา Panoramic view ท่านจะไดช้ม
ธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที่ใด
เหมอืน อสิระใหท่้านเก็บภาพ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมืองไครซรีี น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงใหท่้านไดม้ีเวลาเลือกชือ้ของฝากต่างๆ ก่อนจะได ้

เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   
18.15-19.45 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบูล เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 

 **ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
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วนัทีเ่กา้    อสิตนับูล-กรุงเทพ 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชั่วโมง) 
15.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****   

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 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 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหตุ  

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรุงเทพ-อสิตนับูล-กรุงเทพ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศตุรก ี1 เทีย่ว 

2.    ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรก ี

3.    ค่าพาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    

7.    ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   ค่าจัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   ค่าอาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   ค่ายกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  

5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 
6.   ค่าใชจ่้ายสว่นตัวอาท ิค่าซักรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ่้ายอืน่ๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ   
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนัหลงัจอง สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  
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2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหกั้บท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหตุ  

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 10,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 20,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย   
15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และ
เหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ   
4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ล่มสเีลอืดหมู 
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-หาย 
ความล่าชา้ หรอื อุบัตเิหตุต่าง ๆ  
7. ราคานี้คดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ 30/11/2565 หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตาม

อตัรา คา่น า้มนั หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
9. ส าหรับที่น่ัง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดีมาก และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน้ และมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   
• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระค่าพักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่

อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที่ตอ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เท่านัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครื่องบนิเช่นมดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่น
น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 
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10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละ
หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคือ 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิที่ท่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทาง
สายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + 
สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวร์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตราฐานไดทั้ง้นี้ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนักส่วนที่เกนิกระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้เครื่องบิน 
(Hand carry)   

 
 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 

 


	เงื่อนไขการให้บริการ

