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อสิตนับูล-บูซาร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเกยี  
ราคาพเิศษ 37,500 บาท  

 เดนิทาง มถินุายน - กรกฎาคม 2563 
 

วนัแรก    กรงุเทพ - อสิตนับลู 

18.00 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางท าผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  
21.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 

สายการบินเตอร์ก ิช แอร์ไลน์  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 

ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับจอทวีีสว่นตัว
ทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้

ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี
 

วนัทีส่อง    บาลชั-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ 

04.00 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่เมืองอิสตันบูล น าท่านชมชุมชน
บาลชั  ซ ึ่งเป็นหมู่บ า้นดั ้งเด ิมของชาวยิว ซึ่งตกแต่งดว้ย
หลากหลายสสีนัสะดุดตา ตัง้อยู่บนฝ่ังยุโรปของอสิตันบูลเป็น

ชมุชนเก่าแก่ดัง้เดมิบนบนฝ่ังตะวันตกของโกลเดน้ฮอรน์ อสิระ
ใหท้่านเก็บภาพประทับใจ ชมจากนั้นน าท่านสู่เมืองเก่าชม

สนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮ ิบโปโดรม” จัตุรัส
สุลต่านอาห์เมต จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE 
MOSQUE) สถานที่ศักด ิส์ทิธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงาม

แห่งหนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบื้องเคลือบสนี ้าเงนิที่ใชปู้ตลอด
แนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่ ซ ึง่เคยเป็นวังของ
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จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ น าชม โบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม์ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใช ้

เป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมัสยดิ 

แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากที่เป็นโบสถใ์นศาสนา
ครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่ว
เขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอัน

แรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซ ึง่เป็นช่อง

แคบที่เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์า
ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้ประมาณ 32 ก.ม. 

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

ยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  
เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี้  ว่ากนัว่า

จะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย
ปรากฏว่า กรุงอสิตนับูลถกูถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมากอ่น
เลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิ

การเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมากขึน้  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน ์
สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ ึง่ลว้นแต่

สวยงามตระการตาทัง้ส ิ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 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของตุรก ีมคีวามส าคญัและใหญ่
เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยังมีชือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ใน

อดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ได ้
ยา้ยเมืองหลวงไปตัง้ที่เอดริเ์น ที่อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล น าท่านสู ่Bursa Silk 
house โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั และดว้ยสสีนัของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองที่

ท าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สดุ จนครัง้หนึ่งสมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลซิาเบท แห่ง
อังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซ ึง่ตัง้อยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอีเจียน เมือง
แห่งนี้จงึเคยเป็นชมุทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรือเชือ่มต่อ

เอเชยีกับยุโรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลองแห่งกรุงทรอย ซ ึง่
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบ

โบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ประทับใจกับมา้ไมเ้มืองทรอยที่ตั ้งตระง่านอยู่ กลางเมือง 
จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่  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  
เด ินทางสู่เมือง เพอร ์กาม ัม  (Pergamum) ที่ ตั ้งอยู่

ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นที่ตัง้เมืองโบราณของ
กรีกที่มีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ถูกสรา้งในราวปี 
281-133 ก่อนครสิตกาลโดยไลซมีาคุส ทีเ่ป็ นแม่ทัพของอ

เล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึ
ได ย้กใหก้ับโรมัน  น าท่านชมหมุ่บ้านกรีกโบราณ 

กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปีในอดีตนั้นเมืองนี้คือเมืองที่
เคยเจรญิรุ่งเรืองจนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรีกโบราณ ซึง่
ปัจจุบันนี้ เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบ

โบราณหลากหลายสสีนัสดใน อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงและ
เก็บภาพประทบัใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอีเจี้ยนซึง่เป็น
ท่าเรือทีส่ าคัญ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของ
ทะเลอเีจีย้น จากน ัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่
ของสมยัออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ในปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชม
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่ัก Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส – โรงงานเครือ่งหนงั - เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ 
ทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ที่

มกีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาว
โยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง 
ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ต่อมาถูกรุกราน

เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์
หาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟ

ฟิซุส” ข ึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิ
บนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไป
ดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 

30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) 
ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้, หอ้งสมุดโบราณที่มีวธิีการเก็บรักษา

หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแม่มารี (Virgin 
Mary Statue) 
จากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซ ึง่มีชือ่เสยีงโด่งดังของ

ประเทศตุรก ีตุรกเีป็นประเทศที่ผลติหนังทีม่ีคุณภาพทีส่ดุ อีกทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังใน
อิตาลี เช่น  Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั   

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
ไดเ้วลาอนัสมมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล ่

(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เขา้ชมเมืองที่มี
น ้ าพุ เกลือแร่รอ้นไหลทะลุข ึ้นมาจากใตด้ ินผ่ านซาก
ปรักหักพังของเมืองเก่าแกส่มัยกรีกก่อนทีไ่หลลงสูห่นา้ผา

ผลจากการไหลของน ้ าพุ เกลือแร่ร อ้นนี้ไดก้่อให เ้ก ิด
ทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจาก

การแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหินสขีาวราว
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หมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่    บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่ัก Lycus River Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก   Kirazlibahce – สวนเชอรี ่– คอนยา่ – คาราวานสไรน ์- คปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Kirazlibahce ซ ึง่เป็นเมืองทีม่ชีือ่เสยีง
ในการปลกูเชอรี่ทีม่รีสชาตดิทีีส่ดุในตรุก ีระหว่าง2ขา้งทางท่าน

จะไดเ้ห็นสวนเชอรรีใ่หท้่านเก็บภาพประทับใจและอสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ผลไมเ้ชอรรีก่นัอย่างจุใจสดๆๆจากสวน  

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

เดนิทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั ้งยังเป็น

ศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนี้ อีกดว้ย ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ัง
ทาง ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไลน”์ ที่พักแรม

ระหว่างทางของชาวเตริ์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ซึ่งองค์การ
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ท่านจะไดช้มวถิชีวีติ

ตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขา
รวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส น าทา่นเขา้เช็คอนิ ณโรงแรมทีพ่ักจากนัน้ 

ใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยั 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่ัก Melis Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู – นครใตด้นิ – เมอืงอชุซิาร ์- หมูบ่า้นอวานอส 

05.00 น.      ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยูใ่น
รายการทวัร ์ คา่ข ึน้บอลลูนทา่นละ 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และราคา 260 
ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตรุก ีมี

ประกนัภยัใหก้บัทกุทา่น แตส่ าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู 
และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ

ของแตล่ะทา่น)** 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม Underground City ซึง่เกดิจาการขุดเจาะพื้นดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัย
จากขา้ศกึศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ี่

ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผล
เดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุ 
ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอมอาหาร, 

หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีขุ่ดลกึลงไปใตด้นิหลาย
ชัน้ แตว่่าอากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีุณหภมูเิฉลีย่ 17-
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18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ด ีมีทางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัวท าให ้
อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเดน่คอืภูเขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไป

ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหลา่นี้มคีนอาศยัอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบท าลายหนิ”เหลา่นี้ท ิง้เพื่อปรับพื้นทีใ่หร้าบเรยีบแต่อย่างใด สว่นบา้นทีป่ลูก

สรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง น าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซ ึ่งเป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปั้นวางอยู่หนา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชว์

เครือ่งปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้าทีม่ีตะกอนแดง ชาวบา้น
เลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 

ตอ่มาไดเ้ร ิม่ปั้นพวกโอ่ง แจกนั และเครือ่งประดบับา้น  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่ัก Melis Cave Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด       หุบเขาเดฟเรนท ์- PANORAMIC VIEW - Carpet School - หมูบ่า้นของนกพริาบ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมิ
ประเทศทีแ่ปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรือดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกว่าพื้นผวิโลก เต็ม

ไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา อสิระใหท้า่นเก็บภาพ panoramic view  จากนัน้ น าท่านเขา้ชมโรงเรยีน
สอนผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ี

ชือ่เสยีงของตรุก ี 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บ่ายทา่นชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยัเพือ่จะได ้

เก็บขีน้กพริาบไป จากนัน้น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรน า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
18.30-20.10  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 

 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู - กรงุเทพ 

01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทบัใจ   

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

ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

มถินุายน 2562 

 
5-13 ม.ิย. / 12-20 ม.ิย / 19-27 ม.ิย. / 26 ม.ิย.- 4 ก.ค. 

 

37,500 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 7,900 

หมายเหต ุ 
1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พ ิม่  

ทา่นละ 3,000 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้หมายเหต ุ
 

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

        และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว (ไครซรี-ีอสิตนับลู) 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุตามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแห่งทีร่ะบุตามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  

5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

งวดสดุทา้ย  
7.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   
8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

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

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่

กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  
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หมายเหต ุ 
1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 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 คนืเงนิค่าทวัร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเที่ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

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 คา่น ้ามัน หรือ 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 
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.  

 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้  จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

โรงแรมและหอ้ง  

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

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เทา่นัน้ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครื่องบนิเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็ นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอย่างละเอียดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้

เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถน าข ึน้เครื่องไดแ้ละ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ข ึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธÍิของสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋า
สมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว 
( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นที่เกนิกระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   
 


