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อสิตนับูล-บูซาร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเกยี 
พเิศษ 1ปีมคีร ัง้เดยีว ชมทุง่ดอกลาเวนเดอรบ์านสะพร ัง่  
เฉพาะเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมของทกุปีเทา่น ัน้! 

ราคา 37,500 บาท  
เดนิทาง กรกฎาคม – สงิหาคม 2563 

 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

18.00 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางท าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบัจอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ 
บรกิารอาหารค า่และอาหารเชา้ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง    บาลชั-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ 

04.00 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่เมืองอสิตันบูล น าท่านชมชุมชนบาลชั ซ ึง่เป็น

หมู่บา้นดัง้เดมิของชาวยวิ ซึง่ตกแตง่ดว้ยหลากหลายสสีนัสะดดุตา ตัง้อยู่บน
ฝ่ังยุโรปของอสิตันบูลเป็นชมุชนเกา่แกด่ัง้เดมิบนบนฝ่ังตะวันตกของโกลเดน้

ฮอร์น อิสระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ ชมจากนั้นน าท่านสู่เมืองเก่าชม
สนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต 
จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักด ิส์ทิธิ์

ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสนี ้า
เงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถกูสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ซ ึง่เคยเป็นวังของ

จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา
ส ร า้ งทั ้ งห มด 7 ปี แ ล ะ  น า ช ม  โบ สถ์ เซ นต์ โซ เฟี ย  (St. 

Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 
1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่

หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถ์
ดงักลา่วมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตใิน
สมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากที่เป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็น

เวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอีกกว่า 447 ปี 
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ปัจจุบันเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองทีส่มบูรณ์
บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซ ึง่เป็นชอ่งแคบที่
เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea Of 

Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่
500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุด
ขอบของทวีปเอเชยีมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแลว้

ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการ
ป้องกันประเทศตุรกอีีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตาม

ชอ่งแคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรือปืน
ใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอสิตนับูลถกูถลม่จนเสยีหาย
อย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้ที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอส

ฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรอืท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรือบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของ

บรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้  
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซ ึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออก ที่ไดร้ับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของที่นี่จะถูกตั ้งเวลาไวท้ี ่ 
09.05 น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วีรบุรุษของชาตถิงึแก่อสญักรรม 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 าท่านสู่ เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของตุรก ีมีความส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 

ของประเทศและเมืองนี้ยังมีชือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อ
ส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการ

ปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-
1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมืองหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยู่
ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านสู ่

Bursa Silk house โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑ์
จากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสีสันของผา้ไหมที่สดใส

นี่เองทีท่ าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควีนอลซิาเบท 
แห่งอังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซ ึง่ตัง้อยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอีเจียน เมือง
แห่งนี้จงึเคยเป็นชมุทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรือเชือ่มต่อเอเชยีกับยุโรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลอง
แหง่กรงุทรอย ซ ึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทุ า

ใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มืองทรอยที่ตัง้ตระง่านอยู่กลางเมือง จากนั้น
เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

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  
เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นที่ตัง้เมือง
โบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซี

มาคุส ทีเ่ป็ นแม่ทัพของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน 
น าท่านชมหมุ่บ้านกรกีโบราณ กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปีในอดีตนั้นเมืองนี้คือเมืองที่เคย

เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบันนี้เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้น
แบบโบราณหลากหลายสสีันสดใน อสิระใหท้่านเดนิชมเมืองและเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติ
ของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตุรกีตัดกับชายฝ่ังทะเลอีเจี้ยนซึ่งเป็นท่าเรือที่
ส าคัญ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอัน
สวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอเีจี้ยน จากน ัน้

น าทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและ
บา้นเรอืนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัที่ยงัคง
หลงเหลืออยู่ ในปัจจุบ ัน  อ ิสระให้ท่าน เก็บภาพ

ประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนั
สมมควร 

ค า่    บริการอาหารค ่า (บุฟเฟ่ต์) ณ โรงแรมที่พัก  Ramada 
Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

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

ทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สดุในเอเชยี 
ทีม่ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึง่เคยเป็นที่อยู่ของ

ชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้ง
เมือง ซึง่รุ่งเรอืงข ึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูก
รุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเด

อรม์หาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา 
“เอฟฟิซสุ” ข ึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่าน

เดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่
แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน
นี้ น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าให ้

เห็นอยู่จนถงึทกุวันนี้, หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
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   เมืองที่มีน ้ าพุ

เกลอืแร่รอ้นไหลทะลุข ึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพัง
ของเมืองเกา่แกส่มัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการ

ไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของ
น ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้า

เป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามุคคาเล ่ไดร้บัการ
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ยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  
ค า่    บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่ัก Lycus River Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก   เมอืงเอสปาตา-ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร-์คอนยา่-คาราวานสไรน-์คปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเอสปาตา ซ ึง่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ในการปลกูลาเวนเดอร ์น าทา่นชมความงามของทุง่ดอก
ลาเวนเดอร ์อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจและเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืง  

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจักรเซลจุคในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 รวมทัง้ยัง
เป็นศูนยก์ลางที่ส าคัญของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ท่านจะ
ไดเ้พลดิเพลนิกับทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอด

สองฝ่ังทาง ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไลน”์ ที่
พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองคปัปาโดเกีย 
(Cappadocia) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท

และทศันียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลบักบัภเูขารวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส น าทา่นเขา้เช็คอนิ ณ โรงแรม
ทีพ่ักจากนัน้ ใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยั 

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

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู – นครใตด้นิ-เมอืงอชุซิาร-์หมูบ่า้นอวานอส 

05.00 น.      ส าหรบัท่านทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร ์ คา่ข ึน้บอลลนูทา่นละ 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และราคา 260 
ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมี
ประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน 

และเครือ่งร่อนทุกประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิ
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-
18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ด ีมีทางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัวท าให ้

อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
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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
สรา้งข ึน้ใหม่ก็ท 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 Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด        หบุเขาเดฟเรนท-์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 ่TK 2015 (บนิภายในประเทศ) 

 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

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

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

ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

กรกฎาคม 2563 
3-11 ก.ค. / 4-12 ก.ค. / 10-18 ก.ค. / 17-25 ก.ค / 

24 กค-1 ส.ค /31 ก.ค -8 ส.ค  
 

สงิหาคม 2563  
7-15 ส.ค. / 11-19 ส.ค. / 14-22 ส.ค./ 21-29 ส.ค./  
28ส.ค-5 ก.ย 

 

38,850.- 

 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 7,900 

 

หมายเหต ุ 
1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บค่าทวัรเ์พ ิ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
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กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
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 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 คา่น ้ามัน หรือ 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ข ึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 

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 
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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 าของมีคมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครื่องบนิเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็ นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอย่างละเอียดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้

เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน 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)   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  


