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AMAZING TURKEY WINTER                

 ทวัรต์รุก ี8 วนั 5 คนื   
บนิตรงสูอ่สิตนับลูกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 

 
 

ดนิแดนมหศัจรรย ์2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป เทีย่วครบทกุไฮไลท ์

 พกัโรงแรมดทีกุคนื อาหารอรอ่ยทกุมือ้ โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 

* พกัโรงแรมถ า้ 5 ดาว 1 คนื ทีค่ปัปาโดเจยี * 
อสิตนับลู-บซูา่ร-์ชานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเจยี   

 เดนิทาง  25 ม.ค-1 ก.พ 66 
          11-18 ก.พ 66 

 

ราคาพเิศษ   39,950.- 
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วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.55 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง  สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

06.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่เมืองอสิตันบูล ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาว
โรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสลุต่านอาหเ์มต จากนัน้น าชม สุเหรา่สนี า้เงนิ 
(BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิส์ทิธิท์างศาสนา ที่มคีวามสวยงามแห่ง
หนึง่ ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน
และถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่  ซึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดย
สุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนั้นน า
ชม  โบสถ์เซนต์โซ เฟีย  (St. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซน
ไทม์ ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุค
โบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์
เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึได ้
เปลีย่นโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็น
โบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเทีย่ว
เขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของ
จักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมากทางดา้นวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะทีผ่สมผสานของยโุรปและตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแตง่อย่าง
สวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถกูตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 น. ซึง่เป็นเวลาที ่
เคมเล อตาเตริก์ วีรบุรุษของชาตถิงึแก่อสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 
1938 จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่ม
ทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความ
ยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอื
วา่สดุขอบของทวปียุโรป และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทีน่ี่  นอกจาก
ความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ใน
การป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบ
เหล่าน้ี  ว่ากันวา่จะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย
ปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้ทีเ่ป็น
เพราะป้อมปืนดังกล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ัง
เอเชยีและยโุรปสะดวกมากขึน้  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทศัน ์สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมา
บาเช่ หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้นแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู ่
ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่วา่จะเป็น
เครื่องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีห ้
เลอืกซือ้มากมาย  
ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของตุรก ีมคีวามส าคัญแ ละใหญ่เป็นอันดับที ่4 ของ
ประเทศและเมอืงน้ียังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของ
อาณาจักรออตโตมาน ตัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของกรงุ
คอนสแตนดโินเปิล น าทา่นสูต่ลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า Bursa Silk Market  โดยตลาดแหง่น้ีคา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้
ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหมที่สดใสน่ีเองที่ท าใหต้ลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครัง้หนึ่ง
สมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่อังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซึง่ตัง้อยูบ่นทะเลมาร์
มาราและทะเลอเีจยีน เมอืงแหง่น้ีจงึเคยเป็นชมุทางการคา้ ศนูยก์ลางการ
เดนิเรอืเชือ่มต่อเอเชยีกับยุโรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลองแห่งกรุงทรอย 
ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดย
เป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไม ้
เมอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยูก่ลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
บรกิารอาหารค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Buyuk Truva Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั—คซูาดาซ-ีเมอืงเอฟฟิซุส 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืงโบราณของกรกีทีม่ี
ความส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคสุ ทีเ่ป็นแมท่ัพของอเล็กซานเด 
อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน น าทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่ว่งเลยมา
นับพันปีในอดตีนัน้เมอืงน้ีคือเมอืงทีเ่คยเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขีดสุดมาแลว้ในสมัยกรีกโบราณ ซึง่ปัจจุบันน้ีเป็นยังคงเป็น
รักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีนัสดใน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสัมผัส
วถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 
เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัด
กับชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็นท่าเรอืทีส่ าคัญ ระหว่างการเดนิทางท่านจะ
ไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอเีจีย้น น า
ท่านชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ ทีข่นานนาม
วา่ มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพ
เขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกาล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเด
อรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้
เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ

กลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถ
จุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่
ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันน้ี, หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง
ดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
ค า่     บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      เมอืงออตโตมนั-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมหมู่บา้นออตโตมันดัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรือนสมัยแบบเก่า
ของสมัยออตโตมันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อิสระใหท้่านเก็บภาพ
ประทับใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอันสมควร 
จากนัน้น าท่านเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่
มชีือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีสุ่ด 
อีกทั ้งยังผลิตเสื้อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , 
Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย   
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เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) เขา้ชมปราสาท
ปุยฝ้าย  เมอืงทีม่ีน ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีก่อนที่ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการ
ไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็น
ชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิ
สขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามุคคา
เล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  
ค า่    บริการอาหารค ่า (บุฟ เฟ่ต์) ณ  โรงแรมที่พ ัก 

Richmond Thermal Hotel 5* เทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทัง้ยัง
เป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี้ น าทา่นชม“คาราวานสไรน”์ ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของ
ชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน  
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหว่างทะเลด ากับภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ึง่
เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและ
เสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่อง
นางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรก
ของตุรก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขาย
และแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพทีง่ดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี  ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของ
ทุง่หญา้สลับกับภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Alfina Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-หมูบ่า้นอวานอส-หมูบ่า้นของนกพริาบ-Carpet School-สกรีสีอร ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น. ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัร ์
น ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์  คา่ขึน้บอลลนูราคาเริม้ตน้ที ่ 250-
350 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัร์
บอลลนูในตรุก ี มปีระกนัภยัใหก้บัทกุทา่น แตส่ าหรบัประกนัภยัทีท่ าจาก
เมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  ดงัน ัน้
การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะ
ทา่น)** 
น าท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 
10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปา
โดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพื่อประโยชน์ทางการคา้ 
และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตผุลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้
ดว้ย โดยชัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งน้ีมคีรบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอน
อาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่่า
อากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และ
ดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉินทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก น าท่านเขา้ชม
โรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ตุรกี ชมหมู่บา้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัย อสิระใหท้่านเก็บภาพ
ประทับใจ  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสยีงเกี่ยวกับเครื่องป้ันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมี
ผลติภัณฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมโีชวเ์ครือ่งป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่ีแม่น ้าไหลผ่าน 
แต่เป็นแม่น ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เช่น 
ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ป้ันพวกโอ่ง แจกัน และเครือ่งประดับบา้น ชมการสาธติการท าเครือ่งปั้นดนิเผาของ
แบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ี ่มุ่งหนา้สูย่อดเขา Erciyes 
ซึง่เป็นแหล่งสกรีสีอรท์ ผูท้ีช่อบเล่นสกตี่างนิยมมาเล่นสกกีันในฤดูหนาวทีย่อดเขาแห่งน้ี อสิระเล่นสกตีามอัธยาศัย 
(ไมร่วมคา่อุปกรณ์เลน่สก)ี หรอืจะเลอืกถา่ยภาพกับหมิะที่ปกคลุมยอดเขาสดุลูกหูลูกตาซึง่เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม
ของประเทศตุรก ีหมายเหตทุ ัง้นีก้ารเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสูห่า้งสรรพนิคา้อสิระใหท้างชอ้ป
ป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิ Kayseri   
21.00-22.30 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2021 (บนิภายในประเทศ) 

**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
 

วนัทีแ่ปด    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 068 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั**** 

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2566 (8วนั5คนื)   ราคา/ บาท 

มกราคม   
25 ม.ค. – 1 ก.พ.66 
กมุภาพนัธ ์
11-18 ก.พ.66  
 

                   39,950 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
หมายเหต ุ.- 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการ

เก็บคา่ทวัรเ์พิม่  ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)  

        และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 80 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  
7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณป่ีวยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

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 ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ 2/11/65  หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัรา 
คา่น า้มนั หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนัก 

ไมเ่กนิ 8 ก.ก.  

 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  
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3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท า

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีที่

มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ กรุณางดน าของมคีมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเช่นมดีพับ

กรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

ครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่เดยีวกันในถุงใส

พรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO ) หาก

ทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคือ 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง
สายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องไดต้ อ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว 
( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 


