
 

 
AMAZING TURKEY WINTER  

 

ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื  
ขอน ำทำ่นทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวำ่งเอเชยีเเละยโุรป  

เทีย่วครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยำ่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 

* พกัโรงแรมถ ำ้ 2 คนื ทีค่ปัปำโดเจยี * 
บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภำยในอกี 1 ขำ 

สนกุกบักำรเลน่หมิะ ณ สกรีสีอรท์ชือ่ดงัของตรุก ี 
อสิตนับลู-บซูำ่ร-์คำนคัคำเล-่ทรอย-เพอรก์ำมมั-คซูำดำซ-ีปำมคุคำเล-่คปัปำโดเจยี             

 

บนิตรงสูอ่สิตนับลู กบัสำยกำรบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมกรำคม-กมุภำพนัธ ์2562 

 
วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

18.00 น พรอ้มกัน ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสวุรรณ
ภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางท า
ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  



 

21.30 น.  ออกเดินทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่าและ
อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง ฮบิโปโดรม-สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช ่

04.00 น. เดนิทำงถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 
หลังจากนัน้น าทุกทา่นสูเ่มอืงอสิตันบลู ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมนั “ฮบิโปโดรม” จัตรัุสสลุตา่น
อาห์เมต จากนั้นน าชม สุเหร่ำสนี ำ้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สทิธิ์ทางศาสนา ที่มีความ

สวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิ
ทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ 
ซ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาห
เม็ตที่ 1 ค .ศ . 1609 ใช เ้วลาสรา้งทั ้งหมด7 ปีและ 
จากนั้นน าชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่
เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บักำรยกยอ่งใหเ้ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบรำณ สรา้งขึน้สมัย
จักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม์ เดมิ
ใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมนัเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ได ้
เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะ
ตาเตริก์ หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาครสิต์เป็นเวลา

กว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงาม
และความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลา้ของ
จักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับ
ทะเลมารม์ารา่ (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 
ก.ม. ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรป และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่ นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่ง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง

รายอยูต่ามชอ่งแคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไมเ่คยปรากฏว่า 
กรงุอสิตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ่อง ในปีค.ศ.1973 
มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  
ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือ
บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้   จากนัน้น าทา่นชม พระรำชวงั
โดลมำบำหเ์ช่ ซึง่เป็นพระราชวังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างมากทางดา้นวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมนั เป็นศลิปะทีผ่สมผสานของยโุรปและตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบ
ตกแต่งอยา่งสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ 
วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  



 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสู ่ตลำดสไปซม์ำรเ์กต อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ทา่นสามารถเลอืกซือ้
ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุกี
อยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

ค ำ่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Marriott Courtyard Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่ำม     บซูำร-์ชำนคัคำเล-่ทรอย 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านน่ังเรือเฟอร์รี่ขา้มฝ่ังสู่ เมืองบูซ่ำร ์Bursa เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความส าคัญและใหญ่เป็นอนัดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนีย้งัมชี ือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยัง
ตลาดตา่งๆ ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ 
จากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้น
เหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล น าท่านสู่ตลำดผำ้
ไหมเมอืงบรูซ์า Bursa Silk Market โดยตลาดแห่ง
นี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีัน
ของผา้ไหมทีส่ดใสนีเ่องทีท่ าใหต้ลาดแหง่นีก้ลายเป็น
ตลาดที่สวยงามที่สุด จนครัง้หนึ่งสมเด็จพระนางเจา้ 
ควนีอลซิาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร   
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชำนคัคำเล่ (Cannakkale) 
ซึง่ตัง้อยูบ่นทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน เมอืงแห่ง
นี้จ ึงเคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนย์กลางการเดินเรือ
เชือ่มต่อเอเชยีกับยโุรป น าท่านชมมำ้ไมจ้ ำลองแหง่
กรงุทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รุง
ทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยู่กลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสู่

โรงแรมทีพ่ัก 
บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (บฟุเฟ่ต)์   
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Ida Kale Resort Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ำมมั-หมูบ่ำ้นกรกีโบรำณ-เมอืงออตโตมนั-คซูำดำซ ี

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    

เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ำมมั (Pergamum) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอื ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืงโบราณ
ของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคสุ ทีเ่ป็ 
นแมท่ัพของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้บัโรมนั น ำทำ่นชมหมุ่
บำ้นกรกีโบรำณ กาลเวลาทีล่่วงเลยมานับพันปีในอดตีนัน้เมอืงนี้คอืเมอืงทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด
มาแลว้ในสมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบันนี้เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลาย
สสีนัสดใน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร     



 

เดนิทางสู่เมอืงคูซำดำซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอเีจี้ยนซึง่เป็น
ทา่เรอืทีส่ าคัญ ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอี
เจีย้น จำกน ัน้น ำทำ่นสูห่มูบ่ำ้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอำรยะธรรมและบำ้นเรอืนสมยัแบบเกำ่ของสมยั
ออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั อสิระใหท้ำ่นเก็บภำพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคำ้
พืน้เมอืง ไดเ้วลำอนัสมมควร 

ค ำ่     บรกิำรอำหำรค ำ่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Charisma  Deluxe Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ำ้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงำนเครือ่งหนงั-เมอืงปำมคุคำเล ่

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น าทา่นสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ ทีข่นานนามว่า มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญ่

ที่สุดในเอเชยี ที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง
หนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่
อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ่งรุ่ง เรืองขึ้นใน
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึ
ครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หา
ราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา 
“เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น า
ทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่าน
ชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งั

คงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี้, หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไว ้
ไดเ้ป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิสตคิที่มคีวามปราณีต จากนัน้น าท่านเก็บภาพ
ประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแมม่าร ี(Virgin Mary) จากนัน้น าท่านเยีย่มชมโรงงำนเครือ่งหนงั 
(Leather Jacket Factory) ซึง่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มี
คุณภาพทีสุ่ด อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors  
อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย   

เทีย่ง     บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร     
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปำมุคคำเล่ (PAMUKKALE) หรอืปรำสำทปุยฝ้ำย  เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้น
ไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหล
ของน ้าพเุกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปำมุคคำเล ่
ไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988  

ค ำ่    บรกิำรอำหำรค ำ่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั  
Tripolis Hotel 4* หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยำ่-Obruk lake-คำรำวำนสไรน-์เมอืงคปัปำโดเจยี 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ 

เทีย่ง      บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปำโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภเูขาเทารสุ เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอัน
น่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลาย
ลา้นปี  เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพ
เป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่งดงาม แปลกตาและน่า
อัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ำร
ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ความส าคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจีน โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงามของ Obruk 
lake ซึง่เกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คำรำวำนสไรน”์ ทีพ่ักแรมและที่
แลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางนี้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตุรกี รวมถงึวถิีชวีติตามชนบทและ
ทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Burcu Kaya Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-หมูบ่ำ้นของนกพริำบ-หมูบ่ำ้นอวำนอส-เมอืงอชุซิำร ์

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
05.00 น.      ส ำหร ับท่ำนที่สนใจน ั่งบอลลูน  พร้อมก ัน  ณ 

บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ใน
รำยกำรทวัร ์ ค่ำข ึน้บอลลูนท่ำนละ 220 ดอลล่ำ
สหรฐั ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเงนิสด และรำคำ 230 
ดอลลำ่สหรฐั ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทั
ตวัแทนผูใ้หบ้รกิำรทวัรบ์อลลูนในตรุก ีมปีระกนัภยั
ให้กบัทุกท่ำน แต่ส ำหรบัประกนัภยัที่ท ำจำก
เมอืงไทย ไมค่รอบคลุมกำรขึน้บอลลูน และเครือ่ง
ร่อนทุกประเภท  ดงัน ัน้กำรเลือกซื้อ Optional 
Tourรำยกำรนี้ข ึ้นอยู่ก บัดุลยพินิจของแต่ละ
ท่ำน)**  น าท่านชม นครใต้ดนิ(underground 
city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเ้พือ่
ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทั ้งตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การ
เผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีด้ว้ย โดยชัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบทกุ
อย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน 
ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้น
อากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมี
ทางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่ำ้น
ของนกพริำบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  



 

น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นอวำนอส ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุก
รา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปัน้วางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครือ่งปัน้หมอ้ทกุบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆ
ทีม่แีมน่ ้าไหลผา่น แต่เป็นแมน่ ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแมน่ ้ามาลองปั้นใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของ
เครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครือ่งประดับบา้น 
ชมกำรสำธติกำรท ำเครือ่งปัน้ดนิเผำของแบบด ัง้เดมิของชำวคปัปำโดเกยี จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงอชุิ

ซำร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีพูรนุเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า 
และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหลา่นีม้คีนอาศัยอยูภ่ายใน ในลักษณะ“บำ้นถ ำ้” มาชา้
นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบท าลายหนิ”
เหลา่นี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ยา่งใด สว่นบา้นทีป่ลูกสรา้งขึน้ใหมก่็ท าอยา่งกลมกลนื ไมท่ าลาย
ทัศนยีภาพ นับเป็นการอยูอ่าศัยกบัธรรมชาตอิยา่งองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Burcu Kaya Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
จำกน ัน้น ำทำ่นชมระบ ำหนำ้ทอ้งอนัขึน้ชือ่ของตรุกไีดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีแ่ปด         Carpet school-หบุเขำเดฟเรนท-์พำซำแบค-PANORAMIC VIEW-สกรีสีอรท์ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมโรงงำนผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืได ้
ว่าเป็นสนิคา้ที่มชี ือ่เสยีงของตุรก ีก่อนจะน าท่านสู่หุบเขำเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่ง
จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตาทีดู่คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ 
ในจักรวาลมากกว่าพื้นผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา จากนั้นน าท่านสู่หุบเขำพำซำแบค 
(Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภเูขาหนิเป็นรปูกรวยมหีมวกวางอยูข่า้งบนแปลกตา
สวยงามมากไมม่ทีีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บภาพ panoramic view เก็บภาพประทับใจ กอ่นจะไดเ้วลา
อนัสมควร  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงไครซรี ีมุง่หนา้สูย่อดเขำ Erciyes ซึง่เป็นแหลง่สกรีสีอรท์ ผูท้ีช่อบเล่นสกี

ตา่งนยิมมาเล่นสกกีันในฤดหูนาวทีย่อดเขาแห่งนี้ อสิระเล่นสกตีามอัธยาศัย (ไมร่วมคำ่อุปกรณ์เลน่สก)ี 
หรอืจะเลอืกถ่ายภาพกับหมิะทีป่กคลุมยอดเขาสดุลูกหูลูกตาซึง่เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามของประเทศตุรก ี
หมำยเหตทุ ัง้นีก้ำรเดนิทำงสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ หำกสภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวยทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรำยกำรเดนิทำง ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

19.30-21.10 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2021 (บนิภายในประเทศ) 
**ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ** 

 

วนัทีเ่กำ้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
14.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

**************************** 
หมำยเหต ุรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นหลกั 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง / อตัรำคำ่บรกิำร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่ำคำตอ่ทำ่น 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ/ บำท 

มกรำคม 2562 
1-9 ม.ค. / 11-19 ม.ค.  
18-26 ม.ค. / 25 ม.ค.- 2 ก.พ. 
 
กมุภำพนัธ ์2562 
1-9 ก.พ.  / 8-16 ก.พ. 
15-23 ก.พ. / 22 ก.พ.- 2 ม.ีค. 
 

 
 
 

36,500 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 

รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

 
หมำยเหต ุ 

1. รำคำนีส้ ำหรบัผูโ้ดยสำร 30 ทำ่นขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว บรษิทัฯ ขอเก็บคำ่ทวัรเ์พิม่  

ทำ่นละ 3,000 บำท  

2. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษแลว้ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั(กรงุเทพ-อสิตนับูล-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ

ตรุก ี1 เทีย่ว 
2. คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3. คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6. คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  
1.   คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
5.   คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ-ทปิหวัหนำ้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทำ่น/ทรปิ) 
6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
 
เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. ในกำรจองคร ัง้แรกมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภำยใน 1 วนัหลงัจองสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช ำระกอ่นเดนิทำง 30 วนั  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นื

คา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมำยเหต ุ 

1. กำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทักอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 45 วนัท ำกำร มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ

ท ัง้หมด 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

3. 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับาง

ประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   



 

5. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

6. ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบใดๆ

ในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

7. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ ควบคมุของ

ทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย ความลา่ชา้ หรอื 

อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

8. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา คา่น ้ามัน หรอื คา่เงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

9. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

10. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีที่

เครือ่งบนิเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักของประตปูระมาณ 20 กโิลกรัม) และ

ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลา

เช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน ำและแจง้เพือ่ทรำบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก 

เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) 

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ได ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ 

TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ

เหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่น

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 

ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัย

ตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมี

รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสายการ

บนิทีท่่านไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการ

บนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ 

) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ

กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ 

 


