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AMAZING TURKEY CHERRY 
ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื 

บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 
กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์(TK) 

 

 
 

ขอนาํทา่นทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยุโรป 
เทยีวครบทุกไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัเทยีวไมเ่หนอืย 

อสิตนับูล-บูซาร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเกยี 
* พกัโรงแรมถาํ 2 คนื ทคีปัปาโดเจยี * 

บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา   
  

ราคาพเิศษ 38,850 บาท  

 
 เดนิทาง มถินุายน 2562 

 

วนัแรก    กรงุเทพ - อสิตนับลู 
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18.00 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผ่านขนัตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ (ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 10.25 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบัจอทวีสีว่นตวัทุกทนัีง และสายการบนิฯ 
บรกิารอาหารคําและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

หมายเหต ุ: กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัท ี14-22 ม.ิย. 62 
 19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
 22.50 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 
 05.45 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี
 
วนัทสีอง    บาลชั-สุเหรา่สนํีาเงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่
04.00 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

หลงัจากนันนําทุกท่านสูเ่มอืงอสิตนับูล นําท่านชมชุมชนบาลชั 
ซงึเป็นหมู่บา้นดังเดมิของชาวยิว ซงึตกแต่งดว้ยหลากหลาย
สสีันสะดุดตา ตังอยู่บนฝังยุโรปของอสิตันบูลเป็นชุมชนเก่าแก่
ดงัเดมิบนบนฝังตะวันตกของโกลเดน้ฮอรน์ อสิระใหท้่านเก็บ
ภาพประทับใจ ชมจากนันนําท่านสู่เมืองเก่าชมสนามแข่งมา้
โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต 
จากนันนําท่านชม  สุเหร่าสีนําเง ิน (BLUE MOSQUE) 
สถานทีศักดสิทิธทิางศาสนา ทีมีความสวยงามแห่งหนึง ชอืนี
ไดม้าจากกระเบืองเคลอืบสนํีาเงนิทีใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้น
ในและถูกสรา้งขนึบนพืนที ซงึเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซน
ไทน ์โดยสลุตา่นอาหเม็ตท ี1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทังหมด7 
ปีและ นําชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซงึเป็นศลิปะ
แบบไบแซนไทม์ ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง
มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขนึสมัยจักรพรรดคิอนส
แตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม์ เดมิใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่
หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลยีนโบสถ์
ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ไดเ้ปลียนเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากทีเป็นโบสถ์ใน
ศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให ้
นักท่องเทียวเขา้ชมความงามและความยงิใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองทีสมบูรณ์บ่งบอกถึง
ความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทยีง   บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  
จากนันนําท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับ
ทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทังสนิประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตงัแต่ 500 เมตร 
จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชยีมาพบกันทีนี  นอกจากความ
สวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีสําคัญยิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  
เพราะมป้ีอมปืนตงัเรยีงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี  ว่ากันว่า
จะกระทังถงึยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย
ปรากฏวา่ กรุงอสิตนับูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อน
เลย ทังทีเป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนีเอง ในปีค.ศ.1973 มี
การเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซงึทําใหเ้กดิการเดนิทางไปม
ระหวา่งฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ  ขณะล่องเรือท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดา
เศรษฐ ีซงึลว้นแตส่วยงามตระการตาทังสนิ  
จากนันนําท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซงึเป็นพระราชวงัทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะทีผสมผสานของยุโรปและ
ตะวนัออก ทไีดร้ับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรือนของทีนีจะถูกตังเวลาไวท้ี 09.05 
น. ซงึเป็นเวลาท ีเคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวนัท ี10 พ.ย. ค.ศ. 1938 

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   นําท่านเขา้สูท่พีัก Park Inn Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทสีาม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านนังเรือเฟอร์รีขา้มฝังสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองทีตังอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความสําคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท ี4 ของประเทศและเมอืงนียังมชีอืเสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือส่งออกไป
ยังตลาดตา่งๆ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตงัแตปี่ค.ศ.1326-1362 
และ จากนันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตงัทเีอดริเ์น ทอียู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล นําท่านสู ่
Bursa Silk house โดยตลาดแห่งนีคา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหมที
สดใสนีเองทีทําใหต้ลาดแห่งนีกลายเป็นตลาดทีสวยงามทีสุด จนครังหนึงสมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลิ
ซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยอืนดว้ย  

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซงึตงัอยู่
บนทะเลมาร์มาราและทะเลอเีจียน เมืองแห่งนีจึงเคยเป็นชุม
ทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรือเชอืมต่อเอเชยีกับยุโรป นํา
ท่านชมม้าไม้จําลองแห่งกรุงทรอย  ซึงเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็น
สาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้
ไมเ้มืองทรอยทีตังตระง่านอยู่กลางเมือง จากนันเดินทางสู่
โรงแรมทพีัก 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําท่านเขา้สูท่พีัก Buyuk Truva Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทสี ี   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คูซาดาซ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทีตังอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซงึเป็นทีตังเมือง
โบราณของกรกีทมีคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ถูกสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซี
มาคสุ ทเีป็ นแม่ทัพของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทังถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน 
นําท่านชมหมุ่บา้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่วงเลยมานับพันปีในอดีตนันเมืองนีคือเมืองทีเคย
เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรกีโบราณ ซงึปัจจุบันนีเป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสรา้งบา้น
แบบโบราณหลากหลายสสีนัสดใน อสิระใหท้่านเดนิชมเมือง
และเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถนิ 

เทยีง     บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสู่เมอืงคูซาดาซตีังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตรุกตีดักบัชายฝังทะเลอเีจียนซงึเป็นท่าเรือทีสําคัญ 
ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทอ้งทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอีเจียน จากนนันําท่านสู่
หมูบ่า้นออตโตมนัดงัเดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืน
สมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนัทยีงัคงหลงเหลอือยู่ใน
ปัจจุบนั อสิระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชม
ซอืสนิคา้พนืเมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

คาํ     บรกิารอาหารคํา (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทพีัก Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทหีา้      เมอืงเอฟฟิซุส – โรงงานเครอืงหนงั - เมอืงปามุคคาเล ่
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ 
ทขีนานนามวา่ มหานครแห่งแรกและยงิใหญ่ทสีดุในเอเชยี ที
มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึเคยเป็นทอียู่ของชาว
โยนก (Ionian) จากกรกี ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง 
ซงึรุ่งเรอืงขนึในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตกาล ต่อมาถูกรุกราน
เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอร์ม
หาราชภายหลังเมือโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟ
ฟิซุส” ขนึเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิ
บนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิก่อสรา้งเมือสมัย 2,000 ปีทีแลว้ 
ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี นํา
ท่านชมหอ้งอาบนําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยู่
จนถงึทุกวันนี, หอ้งสมุดโบราณทีมีวธิีการเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี จากนันนําท่านเก็บภาพ
ประทับใจกบัอนุสรณส์ถานของพระแม่มาร ี(Virgin Mary Statue) 
จากนันนําท่านเยียมชมโรงงานเครอืงหนงั (Leather Jacket Factory) ซงึมีชอืเสยีงโด่งดังของ
ประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทีผลติหนังทีมีคุณภาพทีสุด อกีทังยังผลติเสอืหนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังใน
อติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั   

เทยีง     บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร     
ไดเ้วลาอนัสมมควรนําท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล ่
(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เขา้ชมเมืองทีมี
นําพุ เกลือแร่ ร อ้นไหลทะลุขึนมาจากใตด้ินผ่านซาก
ปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไหลลงสู่หนา้ผา
ผลจากการไหลของนําพุ เกลือแร่ รอ้นนีไดก้่อให เ้กิด
ทัศนียภาพของนําตกสีขาวเป็นชันๆหลายชันและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสีขาวราว
หมิะขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมีความงดงามมาก ปามุค
คาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988  

คาํ    บรกิารอาหารคํา (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทพีัก Lycus River Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัทหีก   Kirazlibahce – สวนเชอร ี– คอนยา่ – คาราวานสไรน ์- คปัปาโดเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง Kirazlibahce ซงึเป็นเมอืงทีมีชอืเสยีง
ในการปลกูเชอรทีมีรีสชาตดิทีีสุดในตุรก ีระหว่าง2ขา้งทางท่าน
จะไดเ้ห็นสวนเชอรรใีหท้่านเก็บภาพประทับใจและอสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซอืผลไมเ้ชอรรกีนัอย่างจุใจสดๆๆจากสวน  

เทยีง     บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซงึเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทังยังเป็น
ศูนย์กลางทีสํ าคัญของภูมิภาคแถบนีอีกดว้ย ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพทีงดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝัง
ทาง ระหว่างทางนําท่านชม “คาราวานสไลน์” ทีพักแรม
ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนันนําท่าน
เดนิทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ซึงองคก์าร
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ท่านจะไดช้มวถิีชวีติ
ตามชนบทและทัศนียภาพทีสวยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขา
รวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส นําท่านเขา้เช็คอนิ ณโรงแรมทีพักจากนัน 
ใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยั 

คาํ บรกิารอาหารคํา (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทพีัก Alfina Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
วนัทเีจ็ด    บอลลูน – นครใตด้นิ – เมอืงอชุซิาร ์- หมูบ่า้นอวานอส 
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05.00 น.      สําหรบัทา่นทสีนใจนงับอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบ ี**(ทวัรน์งับอลลูนนไีมร่วมอยูใ่น
รายการทวัร ์ คา่ขนึบอลลูนทา่นละ 240 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทชํีาระดว้ยเงนิสด และราคา 250 
ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทชํีาระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมี
ประกนัภยัใหก้บัทกุทา่น แตส่ําหรบัประกนัภยัททีาํจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขนึบอลลูน 
และเครอืงรอ่นทกุประเภท  ดงันนัการเลอืกซอื Optional Tourรายการนขีนึอยูก่บัดุลยพนิจิ
ของแตล่ะทา่น)** 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม Underground City ซงึเกดิจาการขุดเจาะพืนดนิลงไป 10 กว่าชัน เพือใชเ้ป็นทีหลบภัย
จากขา้ศกึศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทังจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกทีที
ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเพือประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผล
เดยีวกนั รวมทังตอ้งการทจีะหยุดยังการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีดว้ย โดยชนัลา่งทลีกึทีสุด 
ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนีมีครบทุกอย่าง ทังหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งนํา, หอ้งถนอมอาหาร, 
หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ทีขุดลกึลงไปใตด้นิหลาย
ชนั แตว่า่อากาศในนันถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภูมเิฉลยี 17-
18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด ีมีทางออกฉุกเฉินทีเป็นทางระบายอากาศไปในตัวทําให ้
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนันนําท่านสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพนืททีมีจีุดเดน่คอืภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผงึ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทสีําคญัก็คอืสว่นหนึงของหนิเหล่านีมีคนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํา” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบทําลายหนิ”เหลา่นีทงิเพอืปรับพืนทีใหร้าบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบา้นทีปลูก
สรา้งขนึใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พึงพิงทีน่ายกย่องเป็นอย่างยิง นําท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึงเป็นหมู่บา้นทีมีชือเสียงเกียวกับ
เครอืงปันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปันวางอยู่หนา้รา้น แตใ่นบา้นมีโชว์
เครอืงปันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆทีมีแม่นําไหลผ่าน แต่เป็นแม่นําทีมีตะกอนแดง ชาวบา้น
เลยนําดนิจากแม่นํามาลองปันใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครืองใช ้ทีใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 
ตอ่มาไดเ้รมิปันพวกโอง่ แจกนั และเครอืงประดบับา้น  

คาํ บรกิารอาหารคํา (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทพีัก Alfina Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
จากนนันําทา่นชมระบาํหนา้ทอ้งอนัขนึชอืของตุรกไีดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัสูโ่รงแรมทพีกั 

 
วนัทแีปด       หุบเขาเดฟเรนท ์- PANORAMIC VIEW - Carpet School - หมูบ่า้นของนกพริาบ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตืนตากับอัศจรรยข์องภูมิ
ประเทศทแีปลกตาทดีคูลา้ยพนืผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอนื ในจักรวาลมากกว่าพืนผวิโลก เต็ม
ไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา อสิระใหท้่านเก็บภาพ panoramic view  จากนัน นําท่านเขา้ชมโรงเรยีน
สอนผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดงัเดมิซงึถือไดว้่าเป็นสนิคา้ทีมี
ชอืเสยีงของตรุก ี 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่ายท่านชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยัเพอืจะได ้
เก็บขนีกพริาบไป จากนันนําท่านสูย่่านชอ้ปปิงใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกชอืของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรนํา
ท่านเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   
**คํา อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ** 

19.35-21.15  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล เทยีวบนิท ีTK2021 (บนิภายในประเทศ) 
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วนัทเีกา้    อสิตนับลู - กรงุเทพ 
01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภีาพและความประทับใจ   
 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันโีดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั*** 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

มถินุายน 2562 
 
14-22 ม.ิย. / 21-29 ม.ิย. / 28 ม.ิย.- 6 ก.ค.  
 

38,850 

พกัเดยีวเพมิ 7,900 

 
หมายเหตุ  

1. ราคานสีําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขนึไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา  

2. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้  

อตัราคา่บรกิารนรีวม   
1.     คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั เทยีวบนิชนัประหยัด   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)  
        และรวมตวัเครอืงบนิภายในประเทศ 1 เทยีว (ไครซรี-ีอสิตนับลู) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีวพรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง     
4.    คา่ทพีักหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  
5.    คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ , นําดมืวนัละ 1 ขวด  
6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแห่งทรีะบุตามรายการ    
7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรผู์ม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
1.คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ  
3.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนือรายการ  
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ท่าน  
6.คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถนิ ( 90 USD/คน/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์
งวดสุดทา้ย  
7.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีม่ไดร้ะบุในรายการ   
8.คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3%  
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครงัแรกมัดจําท่านละ 20,000 บาท  สว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วนั  
2. เนืองจากราคานีเป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ทีระบุบนหนา้ตัวเท่านัน จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิ  ทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทังที
กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวน
สทิธทิจีะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ  
หมายเหตุ  
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1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั มฉิะนันบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจํานวนอย่างนอ้ย 
15 ท่าน ซงึในกรณีนีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตจํุาเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทที่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีทีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนําเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทที่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทีนอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัรา คา่นํามัน หรือ 
คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธทิจีะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 
8. เนืองจากรายการทัวรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทุกกรณี  
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทพีักเดยีวกรุณาชําระคา่พักเดยีวเพมิ)   

 กรณีเดนิทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลยีนวนัเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถือขนึเครือง (Hand carry) นําหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  
 
หมายเหตุ :  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ  

2. เนืองจากการท่องเทียวนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิในการใชบ้รกิารทีทางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตกลง 
หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี
ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ
หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบ 
หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทียวใชห้นังสอืเดนิทาง
บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 
(TRIPLE ROOM) ขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซงึมักมคีวามแตกต่างกันซงึ
อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง
ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น
เท่านันในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ  
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กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขนึเครืองบนิเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็ นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขนึบนเครืองบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชนันําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครังโดยจะอนุญาตใหถ้ือขนึ
เครอืงไดไ้ม่เกนิ 10 ชนิในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ที
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทียวบนิจงึสามารถนําขนึเครืองไดแ้ละ
หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบินคือ 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยัด/ Economy Class Passenger ซงึขนึกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพมิเป็น
สทิธÍิของสายการบนิทีท่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก นําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีสายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋า
สมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นวิ ) + ยาว 
( 21.5นวิ ) + สูง ( 18 นิว ) ในบางรายการทัวรท์ีตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้ากว่ามาตราฐานไดท้ังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบินบรษัิทขอสงวนสทิธิ ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในนําหนักส่วนทีเกนิกระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)   


