
 

 
 

 
AMAZING TURKEY WINTER 9D6N               

 ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื   
บนิตรงสูอ่สิตนับลูกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

 
 

ขอนําทา่นทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป  
เทยีวครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนอืย 

นอนคปัปาโดเจยี 2 คนื สนกุกบัการเลน่หมิะ ณ สกรีสีอรท์ชอืดงัของตรุก ี 
บนิตรงสูอ่สิตนับลูพรอ้มบนิภายในอกี1 ขา   

อสิตนับูล-บซูา่ร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเจยี 

ราคาสุดคุม้ 29,999.- 
 
 
 
 



 

 
 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 
21.30 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบนิเตอร์กชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผา่นขนัตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

00.05 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทยีวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัวโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํา
และอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 
วนัทสีอง ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนํีาเงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่
06.25 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากนันนําทุกท่านสู่เมอืงอสิตันบูล ชมสนามแข่งมา้
โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์
เมต จากนันนําชม สุเหรา่สนํีาเงนิ (BLUE MOSQUE) 
สถานทีศักดสิทิธทิางศาสนา ทมีคีวามสวยงามแห่งหนงึ 
ชอืนไีดม้าจากกระเบอืงเคลอืบสนํีาเงนิทใีชป้ตูลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถูกสรา้งขนึบนพนืที  ซงึเคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเม็ตท ี1 ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งทังหมด7 ปีและ จากนันนําชม โบสถเ์ซนต์
โซเฟีย (St. Sophia) ซงึเป็นศิลปะแบบไบแซน
ไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรย์
ของโลกยุคโบราณ สรา้งขนึสมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถ์
ครสิต์แต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลยีนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ได ้
เปลยีนเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตใินสมยั เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากทเีป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็น
เวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเทยีวเขา้ชม
ความงามและความยงิใหญ ่ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทสีมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้
ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทยีง   บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  
จากนันนําท่าน ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่ง
แคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์า
ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทังสนิประมาณ 32 ก.ม. 
ความกวา้ง ตังแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่าสุดขอบ
ของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชยีมาพบกันทีน ี 
นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ทีสําคัญยงิในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  
เพราะมป้ีอมปืนตังเรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น ี วา่กนัวา่
จะกระทังถงึยคุของการนําเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไมเ่คย
ปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมา
กอ่นเลย ทังทเีป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนีเอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซงึทําให ้
เกดิการเดนิทางไปมระหว่างฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไมว่่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ี
ซงึลว้นแตส่วยงามตระการตาทังสนิ  
จากนันนําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซงึเป็นพระราชวังทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะทผีสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ทไีดร้ับการออกแบบตกแต่งอยา่งสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทนีจีะถูกตังเวลาไวท้ ี09.05 
น. ซงึเป็นเวลาท ีเคมเล อตาเตริก์ วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันท ี10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ท่านสามารถเลอืก
ซอืของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่่าจะเป็นเครอืงประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขนึชอื
ของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัวพทิาชโิอ ซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย  

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่พีัก Titanic Business Bayrampasa 5* 
 
วนัทสีาม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมอืงทตีังอยู่ทางทศิตะวันออกของตุรก ีมคีวามสําคัญแ ละ
ใหญ่เป็นอันดับท ี4 ของประเทศและเมอืงนียังมชีอืเสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพอืสง่ออกไปยังตลาดต่างๆ 
ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตังแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน



 

 
 

ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตังทเีอดริเ์น ทอียูท่างดา้นเหนอืของกรงุคอนสแตนดโินเปิล นําทา่นสูต่ลาดผา้ไหม
เมอืงบรูซ์า Bursa Silk Market  โดยตลาดแหง่นคีา้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีัน
ของผา้ไหมทสีดใสนีเองททํีาใหต้ลาดแห่งนีกลายเป็นตลาดทสีวยงามทสีดุ จนครังหนงึสมเด็จพระนาง
เจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอเีซยีบสั (Eceabat City ) นําท่านนังเรอื
เฟอร์ รีข า้ ม ฝังประมาณ 30 นาทีทีช่อ งแคบดาร์ด าแนลล ์
(Dardanelles) เพอืขนึฝังทเีมอืงชานคัคาเล ่( Cannakkale )
ตังอยูบ่นทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน เมอืงแห่งนีจงึเคยเป็นชมุ
ทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรอืเชอืมต่อเอเชยีกับยุโรป นําท่าน
ชมมา้ไมจ้ําลองแห่งกรุงทรอย ซงึเปรียบเสมอืนสัญลักษณ์อัน
ชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุง
ทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีตัง
ตระงา่นอยูก่ลางเมอืง จากนันเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก 
บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําทา่นเขา้สูท่พีกั  Ida Kale Resort Hotel 4* 

 
วนัทสี ี   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทตีังอยูท่างดา้น
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึงเป็นทีตังเมืองโบราณของกรีกทีมี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ถูกสรา้งในราวปี 281-133 
กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคสุ ทเีป็ นแมท่ัพของอเล็กซานเด อร์
มหาราช จนกระทังถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน 
นําทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาทลี่วงเลยมานับพันปี
ในอดตีนันเมอืงนคีอืเมอืงทเีคยเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้
ในสมัยกรกีโบราณ ซงึปัจจุบันนีเป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการ
สรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีันสดใน อสิระใหท้่านเดนิ
ชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถนิ 
เทยีง    บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร     
เดินทางสู่เมืองคูซาดาซีตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตุรกีตัดกับชายฝังทะเลอีเจียนซงึเป็นท่าเรือทีสําคัญ 

ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอเีจยีน จากนนั
นําทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัดงัเดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนั
ทยีงัคงหลงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซอืสนิคา้พนืเมอืง 
ไดเ้วลาอนัสมมควร 

คาํ     บรกิารอาหารคาํ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทพีกั Charisma Hotel 5* 
 
วนัทหีา้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครอืงหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืง
โบราณ ทขีนานนามวา่ มหานครแหง่แรกและยงิใหญท่สีดุ
ในเอเชยี ทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึเคย
เป็นทอียูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซงึอพยพเขา้
มาปักหลักสรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรอืงขนึในศตวรรษท ี6 ก่อน
ครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยี
และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมอืโรมันเขา้
ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขนึเป็นเมอืงหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ
กลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000 ปีทแีลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี นําท่านชมหอ้งอาบนํา
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี, 
หอ้งสมดุโบราณทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีุกสงิทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ
สตคิทีมคีวามปราณีต จากนันนําท่านเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแม่มารี (Virgin 
Mary) จากนันนําทา่นเยยีมชมโรงงานเครอืงหนงั (Leather Jacket Factory) ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดัง



 

 
 

ของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทผีลติหนังทมีคีณุภาพทสีดุ อกีทังยังผลติเสอืหนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ัง
ในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย   

เทยีง      บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร     
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงทมีนํีาพเุกลอืแร่รอ้น
ไหลทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืง
เก่าแก่สมัยกรกีก่อนทไีหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหล
ของนําพุเกลือแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของ
นําตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแขง็ตัวของ
แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
นําเป็นทางยาว ซงึมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

คาํ     บรกิารอาหารคาํ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทพีกั White     
House PAMUKKALE Hotel 4*  

 
วนัทหีก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทังยังเป็นศูนยก์ลางทสํีาคัญของภูมภิาคแถบนี ระหว่างทางนําท่านชมตวามสวยงามของ 
Oblook lake ซงึเกดิจากอกุาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ทพีักแรม
และทแีลกเปลยีนสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั  

เทยีง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทอียูร่ะหวา่งทะเลดํากบัภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทมีภีมูปิระเทศ
อนัน่าอัศจรรยซ์งึเกดิจากลาวาภเูขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพนืทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมอืวันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรอืยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทงีดงาม แปลกตา
และน่าอัศจรรย ์ดังสวรรค์บนดนิ จนไดช้อืว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตังจาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีและยงั
เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นสว่นหนงึของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ
แลกเปลยีนวัฒนธรรมททีอดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพ
ทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี  ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท
และทัศนยีภาพทสีวยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซงึเป็นเอกลกัษณข์องคัปปาโดเจยี  

คาํ บรกิารอาหารคาํ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทพีกั SUHAN Hotel 5*  
 
วนัทเีจ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-เมอืงอชุซิาร-์หมูบ่า้นอวานอส 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัทา่นทสีนใจนงับอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บ

บ ี**(ทวัรน์งับอลลนูนไีมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ คา่ขนึ
บอลลูนทา่นละ 220 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทชํีาระดว้ย
เงนิสด และราคา 230 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทชํีาระ
ดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูน
ในตรุก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกทา่น แตส่ําหรบัประกนัภยั
ททีําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูน และ
เครอืงร่อนทุกประเภท  ดงันนัการเลอืกซอื Optional 
Tourรายการนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซงึเกดิจา
การขุดเจาะพืนดนิลงไป 10 กว่าชัน เพอืใชเ้ป็นทหีลบภัย
จากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี 
โดยทงัจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกททีตีอ้งการเขา้มา
ยดึครองดนิแดนนเีพอืประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง
ตอ้งการทจีะหยดุยงัการเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนดีว้ย โดยชนัลา่งทลีกึทสีดุ ลกึถงึ 85 เมตร 
เมืองใตด้ินแห่งนีมีครบทุกอย่าง ทังหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งนํา, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, 
หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทขีดุลกึลงไปใตด้นิหลายชนั แต่ว่า
อากาศในนันถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลยี 17-18 องศา



 

 
 

เซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทดี ีมทีางออกฉุกเฉินทเีป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศ
ถา่ยเทไดส้ะดวก  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนันนําทา่นสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพนืททีมีจีดุเด่นคอืภเูขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผงึ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทสํีาคัญก็คอืสว่นหนงึของหนิเหลา่นมีคีนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํา” มาชา้นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไมม่กีาร“ทุบทําลายหนิ”เหล่านีทงิเพอืปรับพนืทใีหร้าบเรยีบแต่อยา่งใด สว่นบา้นทปีลูก
สรา้งขนึใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พึงพิงทีน่ายกย่องเป็นอย่างยงิ นําท่านสู่ หมู่บ ้านอวานอส ซงึเป็นหมู่บา้นทีมีช ือเสียงเกียวกับ
เครอืงปันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปันวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชว์
เครอืงปันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทมีแีมนํ่าไหลผ่าน แต่เป็นแมนํ่าทมีตีะกอนแดง ชาวบา้น
เลยนําดนิจากแม่นํามาลองปันใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครืองใช ้ทใีชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 
ตอ่มาไดเ้รมิปันพวกโอง่ แจกนั และเครอืงประดับบา้น ชมการสาธติการทําเครอืงปนัดนิเผาของแบบ
ดงัเดมิของชาวคปัปาโดเกยี  

คาํ  บรกิารอาหารคาํ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทพีกั SUHAN Hotel 5* 
จากนนันําทา่นชมระบําหนา้ทอ้งอนัขนึชอืของตรุกไีดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัสูโ่รงแรมทพีกั 

 
วนัทแีปด  หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมูบ่า้นของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School-สกรีสีอร ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบ
เขาแหง่จนิตนาการ ตนืตากับอัศจรรยข์องภมูปิระเทศที
แปลกตาทดีคูลา้ยพนืผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง
อนื ในจักรวาลมากกวา่พนืผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรปูทรง
แปลกตา อสิระใหท้่านเก็บภาพ panoramic view  
จากนันนําท่านชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น
ไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัยเพอืจะ
ไดเ้ก็บขนีกพริาบไป จากนันนําท่านสู่หุบเขาพาซา
แบค (Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตา
ของกลุ่มภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบน
แปลกตาสวยงามมากไมม่ทีใีดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บ
ภาพประทับใจไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชม
วธิกีารทอพรมแบบดงัเดมิซงึถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทมีชีอืเสยีงของตรุก ี

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ ีมุง่หนา้สูย่อดเขา Erciyes ซงึเป็นแหลง่สกรีสีอรท์ ผูท้ชีอบเลน่

สกตีา่งนยิมมาเลน่สกกีนัในฤดหูนาวทยีอดเขาแหง่น ีอสิระเลน่สกตีามอธัยาศัย (ไมร่วมคา่อปุกรณ์เลน่
สก)ี หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหมิะทปีกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาซงึเป็นทัศนียภาพทีสวยงามของ
ประเทศตรุก ีหมายเหตทุงันกีารเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เออือํานวยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการเดนิทาง จากนันนําท่านสูย่า่นชอ้ปปิงให ้
ทา่นไดม้เีวลาเลอืกชอืของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

20.20-22.05  เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทยีวบนิท ีTK2015 (บนิภายในประเทศ) 
**คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั ** 

 
วนัทเีกา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 
01.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) 
14.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันโีดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

ธนัวาคม 2017 
1-9   ธ.ค. 60 
3-11 ธ.ค. 60 
4-12 ธ.ค. 60 
7-15 ธ.ค. 60 
15-23 ธ.ค. 60 
22-30 ธ.ค. 60 *เทศกาลครสิตม์าส* 
 

 
29,999 
29,999 
29,999 
29,999 
29,999 
39,999 

พกัเดยีวเพมิ 7,900 

 
ราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 
หมายเหต ุ 

1.  ราคานสีําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พมิ  
ทา่นละ 3,000 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม   
1.     คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ เทยีวบนิชนัประหยดั   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)  
        และรวมตวัเครอืงบนิภายในประเทศ 1 เทยีว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีวพรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง     
4.    คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  
5.    คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ , นําดมืวันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทกุแหง่ทรีะบตุามรายการ    
7.    คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ ์   
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  

1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถนิ ( 90 USD/คน/ทรปิ) 
7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ   
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%  
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครงัแรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ี ทรีะบบุนหนา้ตวัเทา่นัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิ  ทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ 



 

 
 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธทิจีะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ  
 



 

 
 

หมายเหต ุ 
1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนันบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซงึในกรณีนทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณทีทีา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทที่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม ่
รับผดิชอบใดๆในการททีา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานคีดิตามราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบนั หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอัตรา ค่านํามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธทิจีะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณ ี 
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทพีักเดยีวกรณุาชําระคา่พักเดยีวเพมิ)   

 กรณเีดนิทางเป็นตัวกรุ๊ป หากออกตัวแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) นําหนัก 

ไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ ในการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณีทเีกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังน ี จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ  

2. เนืองจากการท่องเทยีวนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทจีะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีททีา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิในการใชบ้รกิารททีางทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตกลง 
หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี
ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่ับผดิชอบ 
หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทที่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 
(TRIPLE ROOM) ขนึอยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซงึมักมคีวามแตกต่างกันซงึ
อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทตีอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง
ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมตํิา เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น
เทา่นันในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
Í ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทจีะถอืขนึเครอืงบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขนึบนเครอืงบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชนันําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครังโดยจะอนุญาตใหถ้อืขนึ
เครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทจีะสําแดงต่อเจา้หนา้ที
รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบนิคือ 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยัด/ Economy Class Passenger ซงึขนึกับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางนําหนักเพมิเป็น
สทิธÍิของสายการบนิทที่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก นําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋า
สมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นวิ ) + ยาว 
( 21.5นวิ ) + สงู ( 18 นวิ ) ในบางรายการทัวรท์ตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้ากว่ามาตราฐานไดท้ังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในนําหนักส่วนทเีกนิกระเป๋าและสัมภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)   


