
 
 

 

 

AMAZING TURKEY NEW YEARS 9D6N                
 ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื   

บนิตรงสูอ่สิตนับลูกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
 

 

 
ขอนําทา่นทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป  

เทีย่วครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 
นอนคปัปาโดเจยี 2 คนื สนกุกบัการเลน่หมิะ ณ สกรีสีอรท์ชือ่ดงัของตรุก ี 

บนิตรงสูอ่สิตนับลูพรอ้มบนิภายในอกี1 ขา   
อสิตนับลู-บซูา่ร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเจยี 

ราคาสดุคุม้ 45,999.- 
 เดนิทาง 29 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61 

 
 



 
 

 

 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

21.30 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ เตอรก์ชิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

00.05 น.  ออกเดนิทางสู่ นครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนํีา้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

06.25 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
หลังจากนัน้นําทกุทา่นสูเ่มอืงอสิตันบลู ชมสนามแขง่มา้
โบราณของชาวโรมนั “ฮบิโปโดรม ” จัตรัุสสลุตา่นอาห์
เมต จากนัน้นําชม  สเุหรา่สนํีา้เงนิ (BLUE MOSQUE) 
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ 
ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถกูสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ ซ ึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปีและ จากนัน้นําชม  โบสถเ์ซนต์
โซเฟีย  (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซน
ไทม์ ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกยคุโบราณ  สรา้งขึน้สมยัจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถ์
ครสิตแ์ตห่ลังจากจักรวรรดอิ อตโตมนัเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมสัยดิ แตไ่ด ้
เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตใินสมยั เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็น
เวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอสิลามอกีกวา่ 447 ปี ปัจจบุนัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม
ความงามและความยิง่ใหญ ่ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทีส่มบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้
ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่น  ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั  ซึง่เป็นชอ่ง
แคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์า
รา่ (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. 
ความกวา้ง ตัง้แต ่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวา่สดุขอบ
ของทวปียโุรป และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่ 
นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุ
ยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีด ้ วย  
เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ วา่กนัวา่
จะกระทั่งถงึยคุของการนําเอาเรอืปืนใหญม่าใช ้และไมเ่คย
ปรากฏวา่ กรงุอสิตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมา
กอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ่อง ในปีค .ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ทํา ให ้
เกดิการเดนิทางไปมระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมากขึน้  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั
ทวิทัศน ์สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ี
ซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  
จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมนั เป็นศลิปะทีผ่สมผสานของยโุรปและ
ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแตง่อยา่งสวยงาม นาฬกิาทกุเรอืนของทีน่ีจ่ะถกูตัง้เวลาไวท้ี ่ 09.05 
น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ทา่นสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่
ของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

คํา่   บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Titanic Business Bayrampasa 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 

 นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงบซูา่ร ์Bursa เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออกของตรุก ีมคีวามสําคัญแ ละ
ใหญเ่ป็นอนัดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนีย้งัมชี ือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยงัตลาดตา่งๆ 
ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แตปี่ค .ศ.1326-1362 และ จากนัน้
ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้นเหนอืของกรงุคอนสแตนดโินเปิล นําทา่นสูต่ลาดผา้ไหม
เมอืงบรูซ์า Bursa Silk Market  โดยตลาดแหง่นีค้า้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีนั
ของผา้ไหมทีส่ดใสนีเ่องทีทํ่าใหต้ลาดแหง่นีก้ลายเป็นตลาดทีส่วยงามที่ สดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนาง
เจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอเีซยีบสั  (Eceabat City ) นําทา่นน่ังเรอื
เฟอรร์ีข่า้มฝ่ังประมาณ 30 นาททีีช่อ่งแคบดารด์าแนลล ์
(Dardanelles) เพือ่ขึน้ฝ่ังที่ เมอืงชานคัคาเล ่ ( Cannakkale )
ตัง้อยูบ่นทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน เมอืงแหง่นีจ้งึเคยเป็นชมุ
ทางการคา้ ศนูยก์ลางการเดนิเรอืเชือ่มตอ่เอเชยีกบัยโุรป  นําทา่น
ชมมา้ไมจ้ําลองแหง่กรงุทรอย  ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อนั
ชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รงุ
ทรอยแตก ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจกบัมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้
ตระงา่นอยูก่ลางเมอืง จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Ida Kale Resort Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั  (Pergamum) ทีต่ัง้อยูท่างดา้น
ตะวันตกเฉียงเหนอื ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืงโบราณของกรกีทีม่ี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 
กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคสุ ทีเ่ป็ นแมท่ัพของอเล็กซานเด  อร์
มหาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้บัโรมนั 
นําทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่ว่งเลยมานับพันปี
ในอดตีนัน้เมอืงนีค้อืเมอืงทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้
ในสมยักรกีโบราณ ซึง่ปัจจบุนันีเ้ป็นยงัคงเป็นรักษารปูแบบการ
สรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีนัสดใน อสิระใหท้า่นเดนิ
ชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 
เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสู่ เมอืงคซูาดาซี ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตรุกตีัดกบัชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็นทา่เรอืทีสํ่าคัญ  

ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอเีจีย้น จากน ัน้
นําทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนั
ทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่นปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เ มอืง 
ไดเ้วลาอนัสมมควร 

คํา่     บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Charisma Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืง
โบราณ ทีข่นานนามวา่ มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุ
ในเอเชยี  ทีม่กีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่เคย
เป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้
มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่ 6 กอ่น
ครสิตกาล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์ เซยี
และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมนัเขา้
ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ ” ขึน้เป็นเมอืงหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมนั นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจ
กลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละคร



 
 

 

 

กลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้นําทา่นชมหอ้งอาบน้ํา
แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ , 
หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็น ศลิปะแบบเฮเลนนิ
สตคิทีม่คีวามปราณีต  จากนัน้นําทา่นเก็บภาพประทับใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแมม่าร ี (Virgin 
Mary) จากนัน้นําทา่นเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดัง
ของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทั ้งยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ัง
ในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย   

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงทีม่น้ํีาพเุกลอืแร่รอ้น
ไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืง
เกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหล
ของน้ําพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของ
น้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
น้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามุ คคาเล ่
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

คํา่     บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั White     
House PAMUKKALE Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณ าจักร เซลจคูในชว่งปี ค .ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีสํ่าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ ระหวา่งทางนําทา่นชม ตวามสวยงามของ 
Oblook lake ซึง่เกดิจากอกุาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตินับพันปี “คาราวานสไรน์” ทีพ่ักแรม
และทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลดํากบัภเูขาเทารสุ  เป็นดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศ
อนัน่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา
และน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า ”  และไดรั้บการแตง่ตัง้จาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี  และยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพ
ทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี  ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท
และทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั SUHAN Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-เมอืงอชุซิาร-์หมูบ่า้นอวานอส 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มก ั น ณ บรเิวณลอ๊บบี ้

**( ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ คา่ข ึ้ น
บอลลนูทา่นละ 220 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ยเงนิ
สด และราคา 230 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ยบตัร
เครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตรุก ีมี
ประกนัภยัใหก้บัทกุทา่น แตสํ่าหรบัปร ะกนัภยัทีท่ําจาก
เมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุ
ประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนี้
ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําทา่นชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใช ้

เป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง



 
 

 

 

ตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเ้พือ่ประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวันตก 
ดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมทั ้ งตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีด้ว้ย โดยชัน้
ลา่งทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบทกุอยา่ง ทัง้หอ้งโถง , หอ้งนอน , หอ้งน้ํา , 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ีข่ดุลกึ
ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี
อณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบาย
อากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีพูรนุเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหลา่นีม้คีนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ “บา้นถํา้ ” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการ อยูอ่าศัยแบบ “เจาะเขา้ไป ”
ภายในหนิ โดยไมม่กีาร“ทบุทําลายหนิ”เหลา่นีท้ ิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ยา่งใด สว่นบา้นทีป่ลกู
สรา้งขึน้ใหมก่็ทําอยา่งกลมกลนื ไมทํ่าลายทัศนยีภาพ นับเป็นการอยูอ่าศัยกบัธรรมชาตอิยา่งองิแอบ
พึง่พงิทีน่่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่ นําทา่นสู ่ หมู่บา้นอวานอส  ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกบั
เครือ่งปัน้ดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปัน้วางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชว์
เครือ่งปัน้หมอ้ทกุบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีมน้ํ่าไหลผา่น แตเ่ป็นแมน้ํ่าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้น
เลยนําดนิจากแ มน้ํ่ามาลองปัน้ใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 
ตอ่มาไดเ้ริม่ปัน้พวกโอง่ แจกนั และเครือ่งประดับบา้น ชมการสาธติการทําเครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบ
ด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั SUHAN Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
จากน ัน้นําทา่นชมระบําหนา้ทอ้งอนัขึน้ชือ่ของตรุกไีดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั 

 

วนัทีแ่ปด  หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมูบ่า้นของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School-สกรีสีอรท์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่หบุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หบุ
เขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภมูปิระเทศที่
แปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง
อืน่ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรปูทรง
แปลกตา อสิระใหท้า่นเก็บภาพ  panoramic view  
จากนัน้นําทา่นชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น
ไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพือ่จะ
ไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป  จากนัน้นําทา่นสู่ หบุเขาพาซา
แบค (Pasabag) ทา่นจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตา
ของกลุม่ภเูขาหนิเป็นรปูกรวยมหีมวกวางอยูข่า้งบน
แปลกตาสวยงามมากไมม่ทีีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บ
ภาพประทบัใจไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชม
วธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ี ่มุง่หนา้สูย่อดเขา Erciyes ซึง่เป็นแหลง่สกรีสีอรท์ ผูท้ีช่อบเลน่

สกตีา่งนยิมมาเลน่สกกีนัในฤดหูนาวทีย่อดเขาแหง่นี ้อสิระเลน่สกตีามอธัยาศัย (ไมร่วมคา่อปุกรณ์เลน่
สกี) หรอืจะเลอืกถา่ยภาพกบัหมิะที่ ปกคลมุยอดเขาสดุลกูหลูกูตาซึง่ เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม ของ
ประเทศตรุก ีหมายเหตทุ ัง้นีก้ารเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เอือ้อํานวยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง จากนัน้นําทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิงให ้
ทา่นไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

20.20-22.05  เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 
**คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
14.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั **** 



 
 

 

 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

29 ธนัวาคม 60 - 6 มกราคม 61 45,999 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด  ้
 

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีสํ้าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)  

        และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ) 
7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่ นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเข ้ าประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันทําการ มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด 



 
 

 

 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สน้ํีาเงนิ (ราชการ ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโ ดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น้ํามนั หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโร งแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชําระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนัก 

ไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
 

โรงแรมและหอ้ง  

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

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนัซึง่

อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่

ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดู รอ้น

เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึ้ นเครือ่งบนิเชน่มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ื อขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดิ นทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็น
สทิธÍิของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋า
สมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว 
( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกู
กําหนดใหตํ้่ากวา่มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําห นักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   


