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AMAZING TURKEY CHERRY 

ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื 
บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 
กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์(TK) 

 

 
 

ขอนําทา่นทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป 
เทีย่วครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัเทีย่วไมเ่หนือ่ย 

อสิตนับลู-บซูาร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเกยี 
* พกัโรงแรมถํา้5 ดาว 2 คนื ทีค่ปัปาโดเจยี * 
บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา   

  

ราคาพเิศษ 37,500 บาท  

 
 เดนิทาง มถินุายน 2563 

 

วนัแรก    กรงุเทพ - อสิตนับลู 
18.00 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบัจอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ 
บรกิารอาหารคํา่และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี
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วนัทีส่อง    บาลชั-สเุหรา่สนํีา้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่
04.00 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากนัน้นําทกุทา่นสูเ่มอืงอสิตันบลู นําทา่นชมชุมชนบาลชั 
ซึง่เป็นหมู่บา้นดัง้เดมิของชาวยวิ ซึง่ตกแต่งดว้ยหลากหลาย
สสีันสะดุดตา ตัง้อยู่บนฝ่ังยุโรปของอสิตันบูลเป็นชมุชนเกา่แก่
ดัง้เดมิบนบนฝ่ังตะวันตกของโกลเดน้ฮอร์น อสิระใหท้่านเก็บ
ภาพประทับใจ ชมจากนั้นนําท่านสู่เมืองเก่าชมสนามแข่งมา้
โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต 
จากนั้นนําท่านชม สุเหร่าสนํีา้เงนิ (BLUE MOSQUE) 
สถานที่ศักดิส์ทิธิท์างศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชือ่นี้
ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้น
ในและถูกสรา้งขึน้บนพื้นที ่ซึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซน
ไทน ์โดยสลุตา่นอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 
ปีและ นําชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะ
แบบไบแซนไทม์ ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน  7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนส
แตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม์ เดมิใชเ้ป็นโบสถ์ครสิต์แต่
หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถ์
ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด  แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ใน
ศาสนาครสิต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให ้
นักท่องเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถงึ
ความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กบั
ทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร 
จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชยีมาพบกันที่นี่  นอกจากความ
สวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีีกดว้ย  
เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหล่านี้  ว่ากันว่า
จะกระท่ังถงึยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย
ปรากฏว่า กรุงอสิตันบลูถูกถล่มจนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่น
เลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มี
การเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ทําใหเ้กดิการเดนิทางไปม
ระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะลอ่งเรอืท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดา
เศรษฐ ีซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  
จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 
น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
   นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบซูา่ร ์Bursa เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออกของตรุก ีมคีวามสําคัญและใหญ่
เป็นอันดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อสง่ออกไปยังตลาดต่างๆ ใน
อดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ได ้
ยา้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล นําทา่นสู ่Bursa Silk 
house โดยตลาดแหง่นี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีนัของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองที่
ทําใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึ่งสมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แห่ง
องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซึง่ตัง้อยู่
บนทะเลมาร์มาราและทะเลอเีจียน เมืองแห่งนี้จงึเคยเป็นชุม
ทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรือเชือ่มต่อเอเชยีกับยุโรป นํา
ท่านชมม้าไม้จําลองแห่งกรุงทรอย  ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็น
สาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจกบัมา้
ไมเ้มืองทรอยที่ตัง้ตระง่านอยู่กลางเมือง จากนั้นเดนิทางสู่
โรงแรมทีพั่ก 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Buyuk Truva Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืง
โบราณของกรกีทีม่คีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซี
มาคสุ ทีเ่ป็ นแมทั่พของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน 
นําท่านชมหมุ่บา้นกรกีโบราณ กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปีในอดีตนั้นเมืองนี้คือเมืองที่เคย
เจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจบุันนี้เป็นยังคงเป็นรักษารปูแบบการสรา้งบา้น
แบบโบราณหลากหลายสสีนัสดใน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง
และเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสู่เมอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตรุกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็นท่าเรอืทีสํ่าคัญ 
ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทอ้งทะเลสีฟ้าค  รมของทะเลอีเจี้ยน จากน ัน้นําท่านสู่
หมูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืน
สมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่น
ปัจจุบนั อสิระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชม
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

คํา่     บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพั่ก Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส – โรงงานเครือ่งหนงั - เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ 
ทีข่นานนามวา่ มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ที่
มกีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาว
โยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง 
ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกราน
เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์
หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟ
ฟิซุส” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิ
บนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ 
ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุันนี้ นํา
ทา่นชมหอ้งอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่
จนถงึทุกวันนี้, หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี จากนัน้นําท่านเก็บภาพ
ประทับใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแมม่าร ี(Virgin Mary 
Statue) 
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather 
Jacket Factory) ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังของประเทศตุรก ี
ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติ
เสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada 
, Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม
อธัยาศัย   
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เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
ไดเ้วลาอนัสมมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปยุฝ้าย  เขา้
ชมเมอืงทีม่น้ํีาพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นที่
ไหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆ
หลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทาง
ยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

คํา่    บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพั่ก Lycus River Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีห่ก   Kirazlibahce – สวนเชอรี ่– คอนยา่ – คาราวานสไรน ์- คปัปาโดเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Kirazlibahce ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง
ในการปลกูเชอรีท่ีม่รีสชาตดิทีีส่ดุในตรุก ีระหว่าง2ขา้งทางท่าน
จะไดเ้ห็นสวนเชอรรีใ่หท้่านเก็บภาพประทับใจและอสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ผลไมเ้ชอรรีก่นัอยา่งจใุจสดๆๆจากสวน  

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั ้งยังเป็น
ศูนย์กลางที่ สํ าคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด ว้ย  ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ัง
ทาง ระหว่างทางนําท่านชม “คาราวานสไลน”์ ที่พักแรม
ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นนําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ซึง่องคก์าร
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ท่านจะไดช้มวถิชีวีติ
ตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขา
รวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส นําทา่นเขา้เช็คอนิ ณโรงแรมทีพั่กจากนัน้ 
ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพั่ก Dedeli Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู – นครใตด้นิ – เมอืงอชุซิาร ์- หมูบ่า้นอวานอส 
05.00 น.      สําหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยูใ่น

รายการทวัร ์ คา่ขึน้บอลลนูทา่นละ 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ยเงนิสด และราคา 260 
ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตรุก ีมี
ประกนัภยัใหก้บัทกุทา่น แตส่ําหรบัประกนัภยัทีท่ําจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู 
และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ
ของแตล่ะทา่น)** 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นชม Underground City ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัย
จากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ี่
ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผล
เดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุ 
ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน้ํา, หอ้งถนอมอาหาร, 
หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลาย
ชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-
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18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉินทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัวทําให ้
อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหลา่นี้มคีนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํา้” มาชา้นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไมม่กีาร“ทบุทําลายหนิ”เหลา่นี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ย่างใด สว่นบา้นทีป่ลูก
สรา้งขึน้ใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง นําท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครือ่งปัน้ดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปั้นวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชว์
เครือ่งปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีมน้ํ่าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ําทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้น
เลยนําดนิจากแม่น้ํามาลองปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 
ตอ่มาไดเ้ริม่ปัน้พวกโอง่ แจกนั และเครือ่งประดับบา้น  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพั่ก Dedeli Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีแ่ปด       หบุเขาเดฟเรนท ์- PANORAMIC VIEW - Carpet School - หมูบ่า้นของนกพริาบ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภูมิ
ประเทศทีแ่ปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เต็ม
ไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตา อสิระใหท้า่นเก็บภาพ panoramic view  จากนัน้ นําทา่นเขา้ชมโรงเรยีน
สอนผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ี
ชือ่เสยีงของตรุก ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ยทา่นชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพือ่จะได ้
เก็บขีน้กพริาบไป จากนัน้นําทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรนํา
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   
**คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

18.30-20.10  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 
 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู - กรงุเทพ 
01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั*** 

กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

มถินุายน 2562 
 
5-13 ม.ิย. / 12-20 ม.ิย / 19-27 ม.ิย. / 26 ม.ิย.- 4 ก.ค.  
 

37,500 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 

หมายเหต ุ 
1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  
ทา่นละ 3,000 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้หมายเหต ุ
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)  
        และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว (ไครซรี-ีอสิตนับลู) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง     
4.    คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  
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5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    
7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
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.คา่ธรรมเนยีมทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์
งวดสดุทา้ย  
7.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
8.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า
ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่
กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจํานวนอย่างนอ้ย 
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น้ํามัน หรือ 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  
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หมายเหต ุ:  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง 
หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่
ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 
หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 
 

 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 
(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่
อาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง
ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมตํิ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น
เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็ นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคือ 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็น
สทิธÍิของสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋า
สมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว 
( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้่ากว่ามาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   


