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NT053
ทวัรต์รุก ีอสิตนับูล เนมรุต คปัปาโดเจยี ปามคุคาเล ่คซูาดาซ ี10 วัน 7 คนื (TK + บนิภายใน 2
ครัง)
ทัวรต์รุก ี, 10 วัน 7 คนื ,

Ramada Resort Hotel  , PARK INN HOTEL AIRPORT  , ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL  ,
ALFINA CAVE HOTEL  , Nemrut Hotel  , LYCUSRIVER TERMAL HOTEL

อสิตนับูล - ฮบิโปโดรม - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - หมูบ่า้นบาลชั 
อดยิามาน - เนมรตุ - สะพานเซเวอรนั - โบราณอารเ์ซเมยี - สสุานคาราคูซ - ชมพระอาทติยข์นึ ณ ภูเขาเนมรตุ 
มาลตัยา - ตลาด Sire Bazaar - ไครซรี ี- คปัปาโดเจยี - นงับอลลนู - นครใตด้นิ - หมูบ่า้นอวานอส - อุชซิาร ์
โรงงานผลติพรม - หบุเขาเดฟเรนท ์- คอนยา่ - Obruk lake - ปามคุคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - คูซาดาซ ี-

หมูบ่า้นออตโตมนั 
โรงงานเครอืงหนงั - เอฟฟิซุส - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่- ตลาดสไปซม์ารเ์กต - จตุรสัทกัซมิ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - อสิตนับูล

18.30 น.
พรอ้มกัน ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางทําผา่นขันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัท ี2



ฮบิโปโดรม - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั - หมูบ่า้นบาลชั

04.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากนันนําทกุทา่นสูเ่มอืงอสิตนับูล ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตรัุสสลุตา่นอาหเ์มต 

จากนันนําชม สเุหรา่สนี้าํเงนิ (BLUE MOSQUE) สถานทศัีกดสิทิธทิางศาสนา ทมีคีวามสวยงามแหง่หนงึ
ชอืนีไดม้าจากกระเบอืงเคลอืบสนี ้าํเงนิทใีชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขนึบนพนืท ีซงึเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์
โดยสลุตา่นอาหเม็ตท ี1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทังหมด7 ปีและ 

จากนันนําชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซงึเป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ
สรา้งขนึสมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม์
เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลยีนโบสถดั์งกลา่วมาเป็นมัสยดิ
แตไ่ดเ้ปลยีนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากทเีป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี
และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกวา่ 447 ปี ปัจจบัุนเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมความงามและความยงิใหญ่
ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทสีมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตีอ่ครสิตศ์าสนา

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara)
ความยาวทังสนิประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตังแต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรป และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทนีี
นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย
เพราะมป้ีอมปืนตังเรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี วา่กันวา่จะกระทังถงึยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่
กรุงอสิตันบลูถูกถลม่จนเสยีหายอย่างหนักมากอ่นเลย ทังทเีป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส
ซงึทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหวา่งฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ ขณะลอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน ์สองขา้งทาง
ไม่วา่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซงึลว้นแตส่วยงามตระการตาทังสนิ 

จากนันนําทา่นสู ่ชุมชนบาลชั ซงึเป็นหมู่บา้นดังเดมิของชาวยวิ ซงึตกแตง่ดว้ยหลากหลายสสีนัสะดดุตา
ตังอยู่บนฝังยุโรปของอสิตันบลูเป็นชมุชนเกา่แกดั่งเดมิบนบนฝังตะวันตกของโกลเดน้ฮอรน์ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
Park Inn Hotel 5* หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อะดยิามา - เนมรุต - สะพานเซเวอรนั - เมอืงโบราณอาเซเมยี - สสุานคาราคซู

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ

11.05 น.
เดนิทางสู ่เมอืงอดยิามาน Adiyaman โดย สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 2216

12.50 น.
ถงึสนามบนิ เมอืงอาดยิามาน Adiyaman ตังอยู่ทางภาคตะวันออกตกเฉียงใตข้องประเทศตรุกี

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเนมรุต ซงึเป็นทตัีงของภเูขาเนมรุต (Mount Nemrut) มคีวามสงู 2,134
เมตรมชีอืเสยีงอย่างมากในเรืองรูปสลักขนาดใหญ่ทสีรา้งในศตวรรษท ี1 กอ่นครสิตกาลเดมิ
ภเูขาลกูนีเป็นภเูขาไฟมากอ่นและเป็นทตัีงของสสุานกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายานา(Commagene Kingdom) UNESCO



ไดข้นึทะเบยีนใหส้ถานทแีหง่นีเป็นมรดกโลก ในปี 1987

นําทา่นชม สะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพอืถวายจักรพรรด ิSeptimius Severus เป็นสะพานโรมันทสีรา้งดว้ยหนิทังหมด 92 กอ้นๆ
ละประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานทสีรา้งโดยชาวโรมันทอีาจจะมขีนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจบัุนยังคงอยู่สมบรูณ์แบบ

จากนันชม เมอืงโบราณอารเ์ซเมยี ซงึเดมิรูจั้กในนามของป้อมปราการ
สรา้งเพอืป้องกันไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานทอียู่อาศัยภายในอุโมงคบ์รเิวณนีเคยไดรั้บการปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ดง่ดัง
กรีฑาทัพจากกรีซผา่นเมอืงตา่งๆมาเรือยจนถงึเอเชยีกลาง หลังจากพระองคส์นิพระชนมด์นิแดนทพีระองคเ์คยรวบรวมไวก็้แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ
แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแหง่นี วัฒนธรรมของโคมานายา
เป็นอารยธรรมแบบกรีกผสมรวมเขา้กับความเชอืของคนพนืเมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู่ 200 ปี
กอ่นจะถูกรวบรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมันในเวลาตอ่มา

นําทา่นชม สสุานคาราคซู สสุานของราชนีิ Isiasและเจา้หญงิ Antiochisและ Aka I แหง่โคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 กอ่นครสิตกาล
โดยกษัตรยิค์นทสีองแหง่โคมายานา โดยคําวา่ Karakusมคีวามหมายวา่ นกสดํีา โดยชอืนีไดม้าจาก
นกอนิทรียท์อียู่ดา้นบนของเสาและรูปสลักกษัตรยิแ์หง่โคมายานา 

จากนันนําทา่นสุโ่รงแรมทพัีก เพอืรับประทานอาหารค่าํ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Euphrat HotelNemrut 4* Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ชมพระอาทติยข์นึ ณ ภเูขาเนมรุต - มาลตัยา - ไคซรี ี- คปัปาโดเจยี

05.30 น.
ทา่นชมความสวยงามของ พระอาทติยข์นึท ีภเูขาเนมรุต (Mount Nemrut)เป็นไฮไลทท์สํีาคัญสว่นหนงึของทรปินี“ภเูขาเนมรุต
เป็นสถานททีสีวยทสีดุในโลกแหง่หนงึสําหรับการชมพระอาทติยข์นึ กับ พระอาทติยต์กดนิ ”องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกภเูขาเนมรุตปี
ค.ศ. 62
กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสสุานโดยมรีูปปันของตนเองขนาดใหญ่และสงิโตสองตัวนกอนิทรีและเทพเจา้ของเปอเซยีไวบ้นภเูขาหบุเขาเทพเจา้แบง่ออกเป็น
3 สว่นหลักขอเรียงวา่ระเบยีง 3 ดา้น คอืดา้นทศิเหนือ ตะวันออก
และตะวันตกระเบยีงฝังตะวันตกและฝังตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญ่ทสีลักจากเนือหนิของภเูขา
สว่นระเบยีงทางทศิเหนือไม่มรีูปสลักเหมอืนอกีสองฝัง คาดวา่เป็นทชีมุนุมในชว่งทมีกีารประกอบพธิี
ไม่มรี่องรอยของการสรา้งสงิอนืใดในเขตบรเิวณนีคอืระเบยีงฝังตะวันตกระเบยีงฝังตะวันออกอยู่ในสภาพดกีวา่ฝังตะวันตก
รูปสลักหนิสว่นลําตัวยังนังอยู่บนบัลลังคค์วามสงู 8-10 เมตร แตส่ว่นเศยีรร่วงลงมา แตถู่กจับเรียงตังขนึเป็นแถว ซงึสว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2
เมตรรูปสลักหนิทังหมดจากทรีวบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทรี ซงึสตัว ์2 ชนดินีมหีนา้ทคีุม้คองทกุสงิบนหบุเขา รูปสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I,
เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, สรุยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิลใิหท้า่นเก็บภาพประทับใจ จากนันกลับสูก่ลับสุโ่รงแรมทพัีก
เพอืรับประทานอาหารเชา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงมาลตัยา เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงมากของผลไมแ้อพรคิอต 

นําทา่นสู ่ตลาด Sire Bazaar ซงึเป็นศนูยก์ลางในการคา้สง่ผลไมแ้อพรคิอตทังแอพรคิอตสดและแอพรคิอตแหง้
อกีทังยังมหีลากหลายสนิคา้แปรรูปจากแอพรคิอต และผลไมต้ามฤดกูาล อสิระใหท้า่นเลอืกซอืและเดนิเลน่ชมสสีนัของตลาดทอ้งถนิ

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงไครซรี ีซงึตันอยู่ตอนกลางของดนิแดนอนาโตเลยี เดมิเป็นศนูยก์ลางการคา้ในยุคสมัยเกา่แก ่

นําทา่นชม Sultanhan คาราวานสไรน ์ถูกสรา้งขนึในสมัยเซจกุโดยสลุตาลAlaeddinKeykubatในตน้ศตวรรษท ี13



ปัจจบัุนยังคงเป็นศนูยก์ลางคา้ทใีหญ่ 

นําทานชม ตลาดปลา ทขีนึชอืของเมอืงนี 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทอียู่ระหวา่งทะเลดํากับภเูขาเทารุส
เป็นดนิแดนทมีภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์งึเกดิจากลาวาภเูขาไฟทไีหลออกมาปกคลมุพนืทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี
เมอืวันเวลาผา่นไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผน่ดนิ มาเรือย  ๆกอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา
กรวยหนิและเสารูปทรงตา่ง  ๆเกดิเป็นภมูปิระเทศทงีดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้อืวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”
และไดรั้บการแตง่ตังจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกี
และยังเป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนงึของเสน้ทางสายไหม
เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลยีนวัฒนธรรมททีอดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
ALFINA Cave Hotel 5* หรือเทยีบเทา่ * หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกัของโรงแรมถ้าํเต็ม
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

วนัท ี5
นครใตด้นิ - หมูบา้นอวานอส - คปัปาโดเกยี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

05.00 น.
สําหรับทา่นทสีนใจ นงับอลลนู พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบ ี**(ทัวรนั์งบอลลนูนีไม่รวมอยู่ในรายการทัวร ์คา่ขนึบอลลนูทา่นละ 240 ดอลลา่สหรัฐ
ในกรณีทชํีาระดว้ยเงนิสด และราคา 250 ดอลลา่สหรัฐ ในกรณีทชํีาระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทตัวแทนผูใ้หบ้รกิารทัวรบ์อลลนูในตรุกี
มปีระกันภัยใหก้ับทกุทา่น แตสํ่าหรับประกันภัยททํีาจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลมุการขนึบอลลนู และเครืองร่อนทกุประเภท ดังนันการเลอืกซอื
Optional Tourรายการนีขนึอยู่กับดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

นําทา่นชม นครใตด้นิ (underground city)ซงึเกดิจาการขดุเจาะพนืดนิลงไป 10 กวา่ชนั เพอืใชเ้ป็นทหีลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม
ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทังจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกททีตีอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเพอืประโยชนท์างการคา้
และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตผุลเดยีวกัน รวมทังตอ้งการทจีะหยุดยังการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีดว้ย
โดยชนัลา่งทลีกึทสีดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นีมคีรบทกุอย่าง ทังหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้าํ, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร,
โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทขีดุลกึลงไปใตด้นิหลายชนั แตว่า่อากาศในนันถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น
หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภมูเิฉลยี 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทดี ีมทีางออกฉุกเฉนิทเีป็นทางระบายอากาศไปในตัส
ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกจากนันนําทา่นชมหมู่บา้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง
เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัยเพอืจะไดเ้ก็บขนีกพริาบไป

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่หมูบ่า้นอวานอส ซงึเป็นหมู่บา้นทมีชีอืเสยีงเกยีวกับเครืองปันดนิเผา และงานเซรามกิ
แทบทกุรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปันวางอยู่หนา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครืองปันหมอ้ทกุบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทมีแีม่น ้าํไหลผา่น
แตเ่ป็นแม่น ้าํทมีตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแม่น ้าํมาลองปันใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครืองใช ้ทใีชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ
ตอ่มาไดเ้รมิปันพวกโอ่ง แจกัน และเครืองประดับบา้น ชมการสาธติการทําเครืองปันดนิเผาของแบบดังเดมิของชาวคัปปาโดเกยี

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพนืททีมีจีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผงึ รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว่าํ
และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทสํีาคัญก็คอืสว่นหนงึของหนิเหลา่นีมคีนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บา้นถ ้าํ” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบัุน
เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทบุทําลายหนิ”เหลา่นีทงิเพอืปรับพนืทใีหร้าบเรียบแตอ่ย่างใด
สว่นบา้นทปีลกูสรา้งขนึใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบพงึพงิทน่ีายกย่องเป็นอย่างยงิ

จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดังเดมิซงึถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทมีชีอืเสยีงของตรุกี



กอ่นจะนําทา่นสู ่หบุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley)หบุเขาแหง่จนิตนาการ ตนืตากับอัศจรรยข์องภมูปิระเทศทแีปลกตาทดีคูลา้ยพนืผวิดวงจันทร์
หรือดาวเคราะหด์วงอนื ในจักรวาลมากกวา่พนืผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
ALFINA Cave Hotel 5*หรือเทยีบเทา่ * หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกัของโรงแรมถ้าํเต็ม
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

วนัท ี6
เมอืงคอนยา - Obruk lake - เมอืงปามุคคาเล่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

โดยระหวา่งทางนําทา่นชมความสวยงามของ Obruk lake
ซงึเกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิแอ่งน ้าํเป็นธรรมชาตนัิบพันปีชม“คาราวานสไรน”์
ทพัีกแรมและทแีลกเปลยีนสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน
ในการเดนิทางนีทา่นจะไดช้มทัศนียภาพทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุกี

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย
เมอืงทมีนี ้าํพเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุนึมาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรีกกอ่นทไีหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าํพเุกลอืแร่รอ้นนีไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าํตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าํเป็นทางยาว
ซงึมคีวามงดงามมาก ปามุคคาเล ่ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
Lycus River Hotel 5*หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เมอืงคซูาดาซ ี- หมูบ่า้นออตโตมนั - โรงงานเครอืงหนงั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซี
ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุกตัีดกับชายฝังทะเลอเีจยีนซงึเป็นทา่เรือทสํีาคัญระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาครมของทะเลอเีจยีน

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นออตโตมนัดงัเดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรือนสมัยแบบเกา่ของสมัยออตโตมันทยัีงคงหลงเหลอือยู่ในปัจจบัุน
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ และเลอืกชมซอืสนิคา้พนืเมอืง ไดเ้วลาอันสมควร

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเยียมชม โรงงานเครอืงหนงั (Leather Jacket Factory) ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทผีลติหนังทมีคีณุภาพทสีดุ
อกีทังยังผลติเสอืหนังสง่ใหก้ับแบรนดดั์งในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ



บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
Ramada Resort Hotel 5* หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เมอืงเอฟฟิซุส - อสิตนับูล

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ ทขีนานนามวา่
มหานครแหง่แรกและยงิใหญ่ทสีดุในเอเชยีทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึเคยเป็นทอียู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก
ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรืองขนึในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตกาล
ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมอืโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ”
ขนึเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000
ปีทแีลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบัุนนี
นําทา่นชมหอ้งอาบน ้าํแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทยัีงคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าํใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี,
หอ้งสมุดโบราณทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทมีคีวามปราณีตจากนันนําทา่นเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแม่มารี

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอซิเมยีร์

15.05-16.25 น.
เดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล เทยีวบนิท ีTK2325 (บนิภายในประเทศ)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Park Inn By Radisson Hotel 5* หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ - สไปซม์ารเ์กต - จตรุสัทกัซมิ - สนามบนิอสิตนับูล

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่
ซงึเป็นพระราชวังทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมากทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน
เป็นศลิปะทผีสมผสานของยุโรปและตะวันออก ทไีดรั้บการออกแบบตกแตง่อย่างสวยงาม นาฬกิาทกุเรือนของทนีีจะถูกตังเวลาไวท้ ี09.05 น.
ซงึเป็นเวลาท ีเคมเล อตาเตริก์ วรีบรุุษของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันท ี10 พ.ย. ค.ศ. 1938

จากนันนําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก ทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว์
ไม่วา่จะเป็นเครืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขนึชอืของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรือจะเป็นถัวพทิาชโิอ ซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่จตรุสัทกัซมิ (Taksim Square) เป็นสถานทอ่งเทยีวสําคัญทมีชีอืเสยีงและถอืเป็นหัวใจของอสิตันบลูสมัยใหม่
อสิระใหท้า่นเก็บภาพสสีนัของวถิชีวีติคนเมอืงอสิตันบลูและชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล



ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

วนัท ี10
อสิตนับูล - กรุงเทพ

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง)

15.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี11 มถิุนายน 2562 เวลา 16:38 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

หมายเหตุ

• ราคานสีาํหรบัผูโ้ดยสาร 30 ท่านขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอเกบ็คา่ทัวรเ์พมิ ท่านละ 3,900 บาท

• ไมม่รีาคาเดก็ เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั เทยีวบนิชันประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับูล-กรงุเทพ) และรวมตวัเครอืงบนิภายในประเทศตรุก ี2 เทยีว

• คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี

• คา่พาหนะทุกชนดิ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีวพรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ , น ้าํดมืวันละ 1 ขวด

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง

• ภาษีตา่ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ และทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ

• คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ท่าน

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถนิ ( 98USD/คน/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการจองทัวร์

• ในการจองครงัแรกมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3วันหลงัจองสว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน

• เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท  ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ
ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดใหก้บัท่าน

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก
หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหตุ

• การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัทําการ มฉิะนนับรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทงัหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย



• ท่าน ซงึในกรณนีทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี

• ในกรณทีที่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าํเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่
รบัผดิชอบใดๆในการทที่านอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการ ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัรา คา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• สําหรบัทนีงั Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูุกเฉนิ และผูท้จีะนงัตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เชน่
ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งการแขง็แรง สามารถสอืสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในกรณทีเีครอืงบนิเกดิเหตกุารณฉ์ุกเฉนิ หรอืมปีญัหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูุกเฉนิได ้(น้าํหนกัของประตปูระมาณ 20 กโิลกรมั)
และไมใ่ชผู่ท้มีปีญัหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้นีงั Long Leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นนั
และมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิตามทสีายการบนิเรยีกเก็บ

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
(ท่านทพีกัเดยีวกรณุาชําระคา่พกัเดยีวเพมิ)

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM)
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนัซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ
เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านันในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิเช่นมดีพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้กรณุาใส่
ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด
วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชันน ้าํหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงัโดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ
10 ชนิในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุวันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิคอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class Passenger
ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธÍิของสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก



น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7
กโิลกรมัและมคีวามกวา้ง ( 9.75นวิ ) + ยาว( 21.5นวิ ) + สงู ( 18 นวิ )
ในบางรายการทัวรท์ตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานไดท้ังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ
ไมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิกระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ
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