
 

 

รหสัทวัร SST1903526 
ทัวรทัวรตรุกี อสิตัยบูล บูซาร ชานัคคาเล ทรอย 
คูซาตาซี ปามุคคาเล คัปปาโตเกีย  9 วัน 6 คืน [TK] 
บาลัช สุเหราสีน้ําเงิน โบสถเซนตโซเฟย ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส พระราชวงัโดลมาบาหเช บู
ซาร ชานัคคาเล ทรอย เพอรกามมั หมูบานกรีกโบราณ เมืองออตโตมัน คูซาดาซ ีเมืองเอฟฟซุส 
โรงงานเคร่ืองหนัง  เมืองปามคุคาเล สวนเชอร่ี  คอนยา  คาราวานสไรน  คัปปาโดเจีย บอลลูน  
นครใตดิน เมอืงอุชิซาร  หมูบานอวานอส หุบเขาเดฟเรนท  หมูบานของนกพิราบ 
AMAZING TURKEY CHERRY 
ทัวรตุรกี 9 วนั 6 คืน 
บินตรงสูอิสตันบลู พรอมบินภายในอีก 1 ขา 
กับสายการบินเตอรกิชแอรไลน (TK) 
 

 
 
ขอนําทานทองดินแดนมหัศจรรยแหงอญัมณี 2 ทวปีระหวางเอเชียเเละยุโรป 
เที่ยวครบทกุไฮไลทไมเหมือนใคร โปรแกรมจัดอยางลงตวัเที่ยวไมเหน่ือย 
อิสตันบูล-บซูาร-คานัคคาเล-ทรอย-เพอรกามัม-คซูาดาซี-ปามุคคาเล-คปัปาโดเกีย 
* พักโรงแรมถํ้า 2 คืน ทีค่ัปปาโดเจีย * 
บินตรงสูอิสตันบลู พรอมบินภายในอีก 1 ขา   
  



 

 

ราคาพิเศษ 37,500 บาท  
 
 เดินทาง มิถุนายน 2563 
 
วันแรก    กรุงเทพ - อสิตันบลู 
18.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศสนามบินสวุรรณภูมโิดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขั้นตอนการตรวจคนออก
นอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 สายการบินเตอรกิช 
แอรไลน (ใชเวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลาย
กับจอทีวีสวนตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบินฯ บริการอาหารค่ําและอาหารเชาระหวาง
เที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรก ี

 
วันทีส่อง    บาลชั-สุเหราสน้ํีาเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-
พระราชวังโดลมาบาหเช 
04.00 น.  เดินทางถึงกรงุอิสตันบลู ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร 

หลังจากน้ันนําทกุทานสูเมืองอิสตันบูล นําทานชม
ชุมชนบาลชั ซึ่งเปนหมูบานด้ังเดมิของชาวยิว ซ่ึง
ตกแตงดวยหลากหลายสีสันสะดุดตา ต้ังอยูบนฝم�ง
ยุโรปของอิสตันบูลเปนชุมชนเกาแกด้ังเดมิบนบนฝم�ง
ตะวันตกของโกลเดนฮอรน อิสระใหทานเก็บภาพ
ประทบัใจ ชมจากน้ันนําทานสูเมืองเกาชมสนามแขง
มาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัส
สุลตานอาหเมต จากน้ันนําทานชม สุเหราสน้ํีาเงิน 
(BLUE MOSQUE) สถานทีศั่กด์ิสิทธิ์ทางศาสนา 
ที่มคีวามสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ือง
เคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานในและ
ถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ ซึง่เคยเปนวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเมต็ที่ 1 
ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด7 ปและ นําชม โบสถเซนตโซเฟย (St. 
Sophia) ซึง่เปนศิลปะแบบไบแซนไทม ไดรบัการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง



 

 

มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของ
จักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลงัจากจักรวรรดิออตโตมันเขามา
ปกครองจงึไดเปล่ียนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิด แตไดเปลีย่นเปนพพิิธภัณฑสถาน
แหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากทีเ่ปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 
916 ป และเปนมัสยดิของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจบัุนเปดใหนักทองเที่ยว
เขาชมความงามและความยิง่ใหญ ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองที่สมบูรณบงบอก
ถึงความศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทีม่ตีอคริสตศาสนา  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The 
Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิ้น
ประมาณ 32 ก.ม. ความกวาง ต้ังแต 500 เมตร 
จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสดุขอบของทวีปยโุรป และสุด
ขอบของทวปีเอเชียมาพบกันที่น่ี  นอกจากความ
สวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจดุ
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิง่ในการป�องกันประเทศตุรกี
อีกดวย  เพราะมีป�อมปนต้ังเรียงรายอยูตามชอง
แคบเหลาน้ี  วากันวาจะกระทัง่ถึงยคุของการนําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคย
ปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถูกถลมจนเสียหายอยางหนักมากอนเลย ทั้งที่เปนเพราะป�อม
ปนดังกลาวน่ีเอง ในปค.ศ.1973 มีการเปดใชสะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทําใหเกิดการ
เดินทางไปมระหวางฝم�งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทวิทศัน สองขางทาง ไมวาจะเปนพระราชวงัโดลมาบาเช หรือ
บานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลวนแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น  
จากน้ันนําทานชม พระราชวังโดลมาบาหเช ซึ่งเปนพระราชวงัที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเจริญอยางมากทางดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของจกัรวรรดิออตโตมนั 
เปนศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและตะวันออก ที่ไดรับการออกแบบตกแตงอยาง
สวยงาม นาฬิกาทกุเรือนของที่น่ีจะถูกต้ังเวลาไวที่ 09.05 น. ซ่ึงเปนเวลาที่ เคมเล 
อตาเติรก วีรบุรุษของชาติถงึแกอสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   นําทานเขาสูที่พกั TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม     บูซาร-ชานัคคาเล-ทรอย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองบูซาร Bursa เปนเมอืงที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของตุรกี มี
ความสําคญัและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศและเมอืงน้ียงัมีช่ือเสียงทางดานเสน
ไหมเพือ่สงออกไปยังตลาดตางๆ ในอดตีเคยเปนศูนยกลางการปกครองของ
อาณาจกัรออตโตมาน ต้ังแตปค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดยายเมืองหลวงไปตัง้
ที่เอดิรเน ที่อยูทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล นําทานสู Bursa Silk 
house โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลติภัณฑจากผาไหมเปนหลกั และดวยสีสันของผา
ไหมที่สดใสน่ีเองที่ทาํใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดที่สวยงามที่สุด จนคร้ังหน่ึง
สมเด็จพระนางเจา ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยือนดวย  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล 
(Cannakkale) ซึง่ต้ังอยูบนทะเลมารมาราและ
ทะเลอีเจียน เมืองแหงน้ีจึงเคยเปนชุมทางการคา 
ศูนยกลางการเดินเรือเช่ือมตอเอเชียกับยุโรป นํา
ทานชมมาไมจําลองแหงกรุงทรอย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสญัลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเปนสาเหตทุํา
ใหกรุงทรอยแตก ใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับมาไมเมอืงทรอยที่ต้ังตระงานอยู
กลางเมือง จากน้ันเดินทางสูโรงแรมที่พกั 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ�ต)   
นําทานเขาสูที่พกั Buyuk Truva Hotel 4* หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่ี่    เพอรกามัม-หมูบานกรกีโบราณ-เมืองออตโตมัน-คซูาดาซ ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

เดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamum) ทีต้ั่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่ง
เปนที่ต้ังเมอืงโบราณของกรีกที่มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถกูสรางในราวป 
281-133 กอนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่เป นแมทพัของอเลก็ซานเด อรมหาราช 
จนกระทั่งถงึราชวงศแอทตาลิด จึงไดยกใหกับ
โรมัน นําทานชมหมุบานกรีกโบราณ กาลเวลาที่
ลวงเลยมานับพันปในอดีตน้ันเมืองน้ีคอืเมอืงที่
เคยเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสดุมาแลวในสมัยกรีก
โบราณ ซ่ึงปจจุบันน้ีเปนยังคงเปนรักษารูปแบบ



 

 

การสรางบานแบบโบราณหลากหลายสีสันสดใน อิสระใหทานเดินชมเมืองและเก็บ
ภาพประทบัใจและสมัผัสวิถชีีวติของคนทองถิน่ 

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
เดินทางสูเมืองคูซาดาซต้ัีงอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศตรุกตัีดกับชายฝم�ง
ทะเลอีเจี้ยนซ่ึงเปนทาเรือที่สําคัญ ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทศันียภาพอัน
สวยงามของทองทะเลสีฟ�าค รมของทะเลอีเจีย้น จากน้ันนําทานสูหมูบานออตโต
มันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออตโตมันที่ยังคง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน อสิระใหทานเกบ็ภาพประทบัใจ และเลือกชมซื้อสนิคา
พ้ืนเมือง ไดเวลาอันสมมควร 

คํ่า     บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมทีพ่ัก Ramada Resort Hotel 5* หรือ
เทียบเทา 
 
 
วันทีห่า      เมืองเอฟฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสูเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) 
เมืองโบราณ ทีข่นานนามวา มหานครแหงแรก
และยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย ที่มกีารบํารุงรักษาไว
เปนอยางดีเมืองหน่ึงเคยเปนที่อยูของชาวโยนก 
(Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลกัสราง
เมือง ซึง่รุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถกูรุกรานเขายดึครองโดย
พวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็
ไดสถาปนา “เอฟฟซุส” ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนน
หินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิง่กอสรางเมือ่สมัย 
2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจผุูชมไดกวา 30,000 คน 
ซึ่งยังคงใชงานไดจนถงึปจจบัุนน้ี นําทานชมหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN 
BATH) ที่ยงัคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถงึทกุวันน้ี, หองสมดุ
โบราณทีม่วีิธกีารเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดี จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจ
กับอนุสรณสถานของพระแมมารี (Virgin Mary Statue) 
จากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึง่มี
ช่ือเสียงโดงดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศทีผ่ลิตหนังทีม่ีคุณภาพที่สุด อีกทั้ง



 

 

ยังผลติเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael 
Kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย   

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
ไดเวลาอันสมมควรนําทานเดินทางสูเมืองปา
มุคคาเล (PAMUKKALE) หรือปราสาทปุย
ฝ�าย  เขาชมเมอืงที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุ
ขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมอืง
เกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผาผลจากการ
ไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิด
ทัศนียภาพของน้ําตกสขีาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทํา
ใหเกิดเปนแกงหนิสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก ปา
มุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมในป ค.ศ. 1988  

คํ่า    บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมทีพ่ัก Lycus River Thermal Hotel 5* 
หรือเทียบเทา  

 
วันทีห่ก   Kirazlibahce – สวนเชอรี่ – คอนยา – คาราวานสไรน - คปัปาโดเจีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมือง Kirazlibahce ซึ่งเปนเมือง
ที่มีช่ือเสียงในการปลูกเชอร่ีทีม่ีรสชาตดีิที่สดุในตุรกี 
ระหวาง2ขางทางทานจะไดเห็นสวนเชอรร่ีใหทาน
เก็บภาพประทับใจและอิสระใหทานไดเลือกซื้อผลไม
เชอรร่ีกันอยางจุใจสดๆๆจากสวน  

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
เดินทางสูเมอืงคอนยา (Konya) ซึง่เคยเปนเมือง
หลวงของอาณาจกัรเซลจุคในชวงป ค.ศ.1071-
1308 รวมทัง้ยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภมูิภาค
แถบน้ีอีกดวย ทานจะไดเพลดิเพลินกบัทศันียภาพที่
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง ระหวางทางนําทานชม “คาราวานสไลน” ที่
พักแรมระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคัป
ปาโดเกีย (Cappadocia) ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมอืงมรดกโลก 
ทานจะไดชมวิถชีีวติตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุงหญาสลับกบัภูเขา



 

 

รวมถงึทองฟ�าสีสดใส นําทานเขาเช็คอิน ณโรงแรมทีพ่ักจากน้ัน ใหทานพกัผอนตาม
อัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมทีพ่ัก Melis Cave Hotel 4* หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่เจ็ด    บอลลูน – นครใตดิน – เมืองอุชิซาร - หมูบานอวานอส 
05.00 น.      สําหรับทานที่สนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณลอบบี ้**(ทวัรนัง่

บอลลูนน้ีไมรวมอยูในรายการทัวร  คาขึน้บอลลนูทานละ 250 ดอลลาสหรัฐ ใน
กรณีทีชํ่าระดวยเงินสด และราคา 260 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีทีชํ่าระดวยบัตร
เครดติ บริษทัตวัแทนผูใหบรกิารทัวรบอลลนูในตรุกี มีประกันภัยใหกับทุกทาน 
แตสําหรับประกันภัยทีท่ําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครือ่ง
รอนทกุประเภท  ดังน้ันการเลือกซื้อ Optional Tourรายการน้ีขึ้นอยูกบัดลุย
พินิจของแตละทาน)** 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชม Underground City ซึ่งเกิดจาการขดุเจาะพื้นดินลงไป 10 กวาช้ัน เพื่อ
ใชเปนที่หลบภัยจากขาศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดตี โดยทั้ง
จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ทีต่องการเขามายดึครองดินแดนน้ีเพื่อประโยชน
ทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวนัตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ตองการที่จะ
หยุดยัง้การเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ันลางที่ลกึที่สดุ ลกึถงึ 
85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมคีรบทกุอยาง ทัง้หองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอม
อาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมอืงขนาดใหญ
ที่ขดุลึกลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น 
หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภมูิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดวยการ
ออกแบบทีดี่ มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัวทาํใหอากาศถายเทได
สะดวก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากน้ันนําทานสู เมืองอชิุซาร เปนพื้นที่ทีม่ีจดุเดนคือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือน
รวงผึง้ รายลอมไปดวย หินทรงกระโจม กรวยควํา่ และเจดียเต็มไปหมด ที่สําคัญก็
คือสวนหน่ึงของหนิเหลาน้ีมคีนอาศัยอยูภายใน ในลักษณะ“บานถํา้” มาชานานนับ
จากอดีตถึงปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมกีาร“ทุบ
ทําลายหิน”เหลาน้ีทิง้เพื่อปรับพืน้ที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลกูสรางขึ้น
ใหมก็ทาํอยางกลมกลืน ไมทําลายทศันียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาตอิยาง
อิงแอบพึง่พงิที่นายกยองเปนอยางยิ่ง นําทานสู หมูบานอวานอส ซึง่เปนหมูบานทีม่ี
ช่ือเสียงเกี่ยวกับเคร่ืองปم�นดินเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรานจะมีผลติภัณฑจาก
งานปم�นวางอยูหนาราน แตในบานมีโชวเคร่ืองปم�นหมอทกุบาน อวานอสเปนเมือง
เล็กๆทีม่ีแมน้ําไหลผาน แตเปนแมน้ําที่มตีะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมนํ้ามา
ลองปم�นใชเปนอุปกรณ ของเคร่ืองใช ที่ใชภายในบาน เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมา
ไดเร่ิมปم�นพวกโอง แจกัน และเคร่ืองประดบับาน  

คํ่า บริการอาหารค่ํา (บุฟเฟ�ต)  ณ  โรงแรมที่พกั Melis Cave Hotel 4* หรือ
เทียบเทา 

 
วันทีแ่ปด       หุบเขาเดฟเรนท - PANORAMIC VIEW - Carpet School - หมูบานของ
นกพิราบ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูหุบเขาเดฟเรนท (Devrent Valley) หุบเขาแหงจนิตนาการ ต่ืนตากับ
อัศจรรยของภมูิประเทศที่แปลกตาทีดู่คลายพืน้ผิวดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอื่น 
ในจักรวาลมากกวาพื้นผวิโลก เต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตา อิสระใหทานเกบ็ภาพ 
panoramic view  จากน้ัน นําทานเขาชมโรงเรียนสอนผลิตพรม (Carpet 
School & Factory) ชมวิธกีารทอพรมแบบด้ังเดมิซึง่ถอืไดวาเปนสินคาที่มี
ช่ือเสียงของตุรกี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บายทานชมหมูบานของนกพิราบ โดยชาวบานไดขดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใหนกมา
อยูอาศัยเพื่อจะไดเก็บขี้นกพิราบไป จากน้ันนําทานสูยานชอปปم�งใหทานไดมีเวลา
เลือกช้ือของฝากตางๆ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Kayseri   
**คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย ** 

18.30-20.10  นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2015 (บินภายในประเทศ) 
 

วันที่เกา    อิสตันบูล - กรงุเทพ 



 

 

01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   
 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา
เปนหลัก*** 
 
กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบรกิาร  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
กําหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 
มิถุนายน 2562 
5-13 มิ.ย. / 12-20 มิ.ย / 19-27 มิ.ย. / 26 
มิ.ย.- 4 ก.ค.  
 

37,500 

พักเดี่ยวเพ่ิม 7,900 
หมายเหต ุ 
1.  ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บรษัิทฯ ขอ
เก็บคาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,000 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลวหมายเหต ุ
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.     คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เที่ยวบินช้ันประหยดั   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรุงเทพ)  
        และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว (ไครซรีี-อสิตนับลู) 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรก ี
3.    คาพาหนะทกุชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทกุมือ้ที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทกุแหงทีร่ะบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษหีัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯ และที่ไมได
ระบุไวในรายการ  
4.คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
6.คาธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ-ทปิหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น ( 90 USD/คน/ทรปิ) 
ชําระพรอมคาทัวรงวดสดุทาย  
7.คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซกัรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมได
ระบุในรายการ   
8.คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน 

จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทัง้หมดหรือบางสวนใหกบั
ทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือเขาประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ 
1. การยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย 30 วัน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทัง้หมด 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทาํกรุปไดไม
ถึงจาํนวนอยางนอย 15 ทาน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนาทวัรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรบัผดิชอบ หรือ คืนเงนิคาทวัร ในกรณีทีท่านถกูปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธ
เขาเมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีทีท่านผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถกูปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการ
ทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหม ู
6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิปฏวิติั และ
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คาใชจายเพิม่ที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตตุาง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น 
ตามอัตรา คาน้ํามันหรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา ตามสถานการณ
ดังกลาว 
8. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณี  
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 
ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพกั เปน 2 หอง (ทานที่พกัเด่ียวกรุณาชําระคาพกัเด่ียวเพิม่)   

  กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตัว๋แลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวนั
เดินทางได  



 

 

  กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 
(Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

 
หมายเหต ุ:  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสยั 
อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล 
อุบัติเหต ุปญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหได
มากที่สดุ  

2. เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาน
ไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ ์ในการใชบริการที่ทาง
ทัวรจดัให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถกูปฎิเสธการตรวจคนเขาเมอืง และจะ
ไมคนืเงินคาทวัรที่ทานชําระมาแลว หากทานถกูปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทาํ
ที่สอไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหม ู

 
โรงแรมและหอง  

หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพกัคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมคีวามประสงคจะพกัแบบ 
3 ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกบัขอกําหนดของหองพกัและรูปแบบของหองพกัของ
แตละโรงแรมซึ่งมกัมคีวามแตกตางกันซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองพกัติดกันตามที่ตองการหรือ 
อาจไมสามารถจัดหองที่พกัแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีจะใหบริการในชวงฤดรูอนเทาน้ันในกรณี
ที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้น 3-4 เทาตัว บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือตดิตัวขึ้นเครื่องบิน  
กรุณางดนําของมคีมทกุชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเชนมดีพับกรรไกรตัด

เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป นตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําตดิตัวขึ้นบนเคร่ืองบิน



 

 

โดยเด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทคิรีมโลช่ันน้ําหอมยาสฟีนเจลสเปรยและเหลาเปนตน
จะถกูทาํการตรวจอยางละเอียดอกีคร้ังโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถงุใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาทีรั่กษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซ่ือสินคาปลอดภาษจีากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจงึสามารถ
นําขึ้นเคร่ืองไดและหามมรีองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึ้นกบัแตละสาย
การบิน) การเรียกเกบ็คาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธิÍของสายการบินทีท่านไมอาจปฎิเสธไดหาก 
น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกาํหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระทีท่างสายการบิน
อนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมคีวามกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว 
( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทวัรทีต่องบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนัก
ของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํา่กวามาตราฐานไดทัง้น้ีขึ้นอยูกบัขอกําหนดของแตละสายการบิน
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับภาระ ความรับผดิชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและสัมภาระ
ที่มีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกบัการเปนกระเป�าถอืขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry)   


