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อสิตนับูล-บูซา่ร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเจยี 
ราคาสดุคุม้ 

37,500. - 
เดนิทาง มกราคม-กมุภาพนัธ ์2563 

 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภูมโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางท าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.50 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีีสว่นตวัทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า

และอาหารเชา้ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี
 

วนัทีส่อง ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่เมืองอสิตันบูล ชมสนามแข่งมา้
โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์
เมต จากนั้นน าชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) 

สถานที่ศักด ิส์ทิธิท์างศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง 
ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝา

ผนังดา้นในและถูกสรา้งข ึน้บนพื้นที่  ซ ึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนั้นน าชม โบสถเ์ซนต์

โซ เฟี ย  (St. Sophia) ซึ่ ง เป็ น ศิล ป ะแบบ ไบแซ น
ไทม์ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรย์
ของโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถ์

ครสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลี่ยนโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ได ้



 

 

 

 

 

 

 
 

CODE : SST07 
 

 

เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็น
เวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม
ความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้

ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตี่อครสิตศ์าสนา  
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซ ึง่เป็นชอ่ง
แคบที่เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์า
ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้ประมาณ 32 ก.ม. 

ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่าสุดขอบ
ของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่  
นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  
เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี้  ว่ากนัว่า

จะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย
ปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมา
กอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าให ้

เกดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ี

ซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้  
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซ ึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออก ทีไ่ดร้ับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรือนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 
น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่
ของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5 * หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู ่เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของตุรก ีมีความส าคัญและใหญ่เป็น
อันดบัที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคย
เป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืง

หลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล น าท่านสูต่ลาดผา้ไหมเมืองบูรซ์า 
Bursa Silk Market โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั และดว้ยสสีนัของผา้ไหม

ทีส่ดใสนี่เองทีท่ าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลิ
ซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซ ึง่ตัง้อยู่บนทะเลมารม์ารา
และทะเลอีเจียน เมืองแห่งนี้จงึเคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรือ

เชื่อมต่อเอเชียกับยุโรป น าท่านชมม้าไม้จ าลองแห่งกรุงทรอย  ซ ึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็น
สาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มืองทรอย

ทีต่ัง้ตระง่านอยู่กลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 
บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก BUYUK TRUVA HOTEL 4 * หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตัง้อยู่
ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืงโบราณ

ของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้ง
ในราวปี 281-133 ก่อนครสิตกาลโดยไลซมีาคุส ทีเ่ป็ 
นแม่ทัพของอเล็กซานเด อร์มหาราช จนกระทั่งถงึ

ราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน น าทา่นชม
หมุ่บา้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่่วงเลยมานับพันปี

ในอดตีนัน้เมืองนี้คอืเมืองทีเ่คยเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขีด
สดุมาแลว้ในสมัยกรีกโบราณ ซึง่ปัจจุบันนี้เป็นยังคง
เป็ น รัก ษ า รูป แบ บ ก า รส ร า้ งบ ้า น แบ บ โบ ราณ

หลากหลายสสีนัสดใน อสิระใหท้่านเดนิชมเมืองและ
เก็บภาพประทบัใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอีเจี้ยนซึง่เป็น
ท่าเรือที่ส าคัญ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของ

ทะเลอเีจีย้น จากน ัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่
ของสมยัออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ในปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชม
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั RAMADA RESORT HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมือง
โบราณ ทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุ

ในเอเชยี ที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่งเคย
เป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้
มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อน

ครสิตกาล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยี
และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมือ่โรมันเขา้

ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ข ึน้เป็นเมืองหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ
กลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชมหอ้งอาบน ้า
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้, 

หอ้งสมุดโบราณทีม่ีวธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกส ิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ
สตคิที่มีความปราณีต จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแม่มารี (Virgin 
Mary) จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงั

ของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ัง
ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั   

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอื

ปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุ ึน้มา
จากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรีกกอ่นที่
ไหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได ้

กอ่ใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผล
จากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราว
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หมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่    บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL 5* หรอื

เทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-Obruk lake-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า (Konya) อดตีเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนี้  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างทะเลด ากบัภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศ
อันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา

และน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตัง้จาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ีและยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจีน โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงาม
ของ Obruk lake ซึง่เกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ที่
พักแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางนี้ท่านจะได ้

ชมทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตุรก ีรวมถงึวถิชีวีติตาม
ชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลบักบัภูเขาซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของคปัปาโดเจยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Melis Cave Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 
* *หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั** 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นของนกพริาบ-หมูบ่า้นอวานอส-เมอืงอชุซิาร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.      ส าหรบัท่านที่สนใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ 
บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้มร่วมอยู่
ในรายการทวัร ์ ค่าข ึน้บอลลูนท่านละ 250 

ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และ
ราคา 260 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ย

บตัรเครด ิต บรษิทัตวัแทนผู ้ให้บรกิารทวัร ์
บอลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกทา่น แต่
ส าหรบัประกนัภยัที่ท าจากเมืองไทย ไม่

ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งร่อนทุก
ประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tour
รายการนี้ข ึ้นอยู่ก บัดุลยพิน ิจของแต่ละ

ทา่น)** 
น าท่านชม นครใต้ด ิน(underground city) 

ซึง่เกดิจาการขุดเจาะพื้นดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเจียในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้
เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดียวกัน รวมทั ้งตอ้งการที่จะ

หยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิ
แห่งนี้มคีรบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ 

ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ทีขุ่ดลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเท
เย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ย
การออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
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จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัย
เพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่  หมู่บ้านอวานอส  ซ ึ่งเป็นหมู่บ า้นที่มี
ชือ่เสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดนิเผา และงานเซรามิก 

แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปั้นวางอยู่หนา้รา้น 
แต่ในบา้นมีโชวเ์ครื่องปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น
เมอืงเล็กๆทีม่ีแม่น ้าไหลผ่าน แตเ่ป็นแม่น ้าทีม่ตีะกอน

แดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองปั้นใชเ้ป็น
อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย 
ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ร ิม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ

เค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ บ ้า น  ช ม ก า รส า ธิต ก า รท า
เครือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปา

โดเกยี จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื้นทีท่ี่มี
จุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ ราย
ลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคญัก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มีคน

อาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้
ไป”ภายในหนิ โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหนิ”เหล่านี้ท ิง้เพื่อปรับพื้นทีใ่หร้าบเรียบแต่อย่างใด สว่นบา้นที่

ปลูกสรา้งข ึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิ
แอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Melis Cave Hotel4 * หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั** 

วนัทีแ่ปด         Carpet school-หบุเขาเดฟเรนท-์พาซาแบค-PANORAMIC VIEW-สกรีสีอรท์ 

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

ไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีกอ่นจะน าทา่นสูห่บุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่ง
จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศทีแ่ปลกตาทีดู่คลา้ยพื้นผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง
อื่น ในจักรวาลมากกว่าพื้นผวิโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา จากนัน้น าท่านสูหุ่บเขาพาซาแบค 

(Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมหีมวกวางอยู่ขา้งบนแปลก
ตาสวยงามมากไม่มีทีใ่ดเหมือน อสิระใหท้่านเก็บภาพ panoramic view เก็บภาพประทับใจ ก่อนจะ

ไดเ้วลาอันสมควร  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองไครซรีี มุ่งหนา้สูย่อดเขา Erciyes ซึง่เป็นแหลง่สกรีสีอรท์ ผูท้ีช่อบเล่น

สกตีา่งนยิมมาเลน่สกกีนัในฤดูหนาวทีย่อดเขาแห่งนี้ อสิระเลน่สกตีามอัธยาศยั (ไมร่วมคา่อปุกรณ์เลน่
สก)ี หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาซึง่เป็นทัศนียภาพที่สวยงามของ

ประเทศตรุก ีหมายเหตุท ัง้นีก้ารเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เอ ือ้อ านวยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิ Kayseri   

20.45-22.25 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 
**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.50 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
14.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทบัใจ   

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

มกราคม 2563  

 
26 ม.ค.- 3 ก.พ. 

31 ม.ค -8 ก.พ  
 
กมุภาพนัธ ์2563 

7-15 ก.พ.  
14-22 ก.พ. 

21-29 ก.พ. 
28 ก.พ-7 ม.ีค  
  

 

 

 
 

 
 

37,500 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 7,900 

 
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พ ิม่  

ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับูล-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศตรุก ี1 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
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3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรบั-สง่ ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบุตามรายการ    

7.    คา่ประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  

3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) 

6.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3วนัหลงัจองสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 

30 วนั  

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิท ัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทวัร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อุบัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูข ึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรือ 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   
 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพ่ักเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืข ึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

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

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เทา่นัน้ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 
10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าข ึน้เครื่องไดแ้ละ
หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่าง
สายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + 

สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่า
มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะ 
 
 

 
 

 
 
 

 


