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บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ | อิสตันบูล | คัปปาโดเกีย | 

คอนยา | ปามุคคาเล | ปราสาทปุยฝ้าย | คูซาดาซี | 
ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย | สุเหร่าสีน า้เงิน | สไปซ์ มาร์เกต 

** สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทิวลปิ จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ** 
 

  
 

  TULIP FLOWERS IN TURKEY (บนิภายใน 1 ขา) 
ตุรก ี8 วนั 6 คืน 

เดินทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 41,900.- 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เคย์เซอร์ร่ี – คัปปาโดเกีย 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสาย

การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
09.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 59 
15.50 น.  เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) 
17.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองเคย์เซอร่ี (Kayser) โดยเที่ยวบินที่ TK 2020 
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินเคย์เซอร่ี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิ

ประเทศอนัน่าอศัจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลา
หลายล้านปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่า
อศัจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกให้
เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า 

  

วันท่ี 2 
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – ถ่ายรูปด้านหน้าหุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของ

ข้าศึกพร้อมทัง้ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ จากนัน้น าท่านเดิน 
ทางสู่หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับูล – เคย์เซอร์ร่ี – คปัปาโดเกีย 

วนัที่ 2. คปัปาโดเกีย – นครใต้ดิน – ถ่ายรูปด้านหน้าหุบเขาอุซซิาร์ – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค –  
            ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 
วนัที่ 3. OPTIONAL TOUR – คอนยา – คาราวานสไรน์ – พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า – ปามคุคาเล 

วนัที่ 4. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คซูาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี 
วนัที่ 5. โรงงานเคร่ืองหนงั – ชานคัคาเล่ – ม้าไม้จ าลองแหง่ทรอย  

วนัที่ 6. เฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – สเุหร่าสนี า้เงิน – ฮปิโปโดรม - สเุหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

วนัที่ 7. สวนดอกไม้ (Emigan Park) – จตัรุสัทกัซิม – สนามบนิ  

วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 



 

  

อยู่อาศัย  ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทัง้ภูเขา เพื่อเอาไว้
เป็นที่อยู่อาศยั และ ถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอซุซิาร์ คือ บริเวณที่สงูที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดีต อซุิซาร์ก็มี
ไว้ท าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้าง
โบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนัน้น าท่านเข้าชม
โรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศัย และเข้าชม
โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมระบ าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตรุกีอนัลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ท่ีพัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า     
  

วันท่ี 3 
OPTIONAL TOUR – คอนยา – คาราวานสไรน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – 
ปามุคคาเล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  
(ค่าขึน้บอลลนูไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้ง
ความจ านงกบัหวัหน้าทวัร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและค าแนะน าเท่านัน้) **   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-
1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนีอี้กด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้าง
ทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี น าท่านแวะชมคาราวานสไรน์ 
Caravanserai ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั จากนัน้น าท่านเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดิน รูบี  
ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนีเ้ป็นผู้ วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นบัถือศาสนาอิสลามท า
สมาธิโดยการเดินหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย  ส่วนหนึ่งของพิพิธภณัฑ์เป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุค
ดิน รูมี่อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านกัแห่งสลุตา่นอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียว สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส าหรับผู้ ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และ
บุตรของเมฟลาน่าด้วย 

กลางวัน 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน า้พุเกลือแร่ร้อนไหลทะลขุึน้มาจากใต้ดินผ่านซาก
ปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึน้สวยงามแปลกตา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า    

 

วันท่ี 4 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คูซาดาซี – เมืองโบราณเอ
เฟซุส - บ้านพระแม่มารี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มา

ตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคล้ายกบัสร้างมาจากปยุฝ้าย ซึ่งน า้แร่ที่ไหลลง
มาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น า้แร่นีม้ีอุณหภูมิตัง้แต่
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคณุสมบตัิในการรักษา
โรคหวัใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน า้พุ
ร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  ปัจจุบนัเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ 
น าท่านชมเข้าเมอืงโบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนส
ที่ 1แห่งแพร์กามมุ ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่
มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ที่ศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในปามคุคาเล สถานที่ส าคญั
อ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 
 
 



 

  

 
 
 

  
 
 
 

  
  
  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และ
มัง่คัง่ที่สดุ ถนนทุกสายปดู้วยหินอ่อน น าท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมดุแห่งนีม้ี
ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง
คณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจ าลอง ส่วนของ
จริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ที่พิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละคร
เอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณใน
ตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการ
จดัการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอย
ของห้องอบไอน า้ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนันี ้ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระ
เยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันจากด้านนอก  
น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา
อาศัยและสิน้พระชนม์ในบ้านหลังนี  ้ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอ
รีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  
 

 
 
 
 
 
 
 

รับ 
 
 
 
 
 



 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเท่า   

   

วันท่ี 5 โรงงานเคร่ืองหนัง – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พร้อม
แบบดีไซน์ที่ทนัสมยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูย์กลางการค้าตลอดจน
ชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ที่นี่
เมื่อปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ที่  1 เมื่อฝ่าย
สัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกถอนตัวออกจาก
สงครามโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตัง้อยู่ในเมือง

ชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า     

 

วันท่ี 6 
เฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – สุเหร่าสีน า้เงิน – ฮิปโปโดรม - สุเหร่า
เซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 



 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินน่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของประเทศ ที่กัน้ระหว่างคาบสมุทรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตรุกีส่วนที่อยู่
ในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
เมอืงส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในประเทศตรุกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม
สุเหร่าสีน า้เงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนีไ้ด้มาจาก
กระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินที่ใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านใน  และถูกสร้างขึน้บนพืน้ที่ซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบ
เซนไทน์ โดยสลุต่านอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ.1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี จากนัน้ถ่ายรูปด้านนอกชมสุเหร่า
เซนต์ โซเฟีย  (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน  พิพิธภัณ ฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya 

Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น
พิพิธภณัฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่น
อยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ จากนัน้น าท่าน
สู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคาย่อมเยา 
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ชื่อของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิ
ทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซือ้มากมาย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 



 

  

ท่ีพัก เข้าสู่ ท่ีพัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า  
    

วันท่ี 7 สวนดอกไม้ (Emigan Park) – จัตุรัสทักซิม – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแห่งนีจ้ะมีการจดัแสดงดอกทิวลิป
สีสันต่างๆมากมาย ดอกทิวลิปนีจ้ะบานเต็มที่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีเท่านัน้ ท าให้เมืองอิสตันบูลมี
ความงดงามมากในช่วงนี ้จะมีสีสนัสลบักันตามสายพันธ์ต่างๆ ของดอกทิวลิป ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นที่
ระลึกได้เต็มที่ในช่วงนี ้จากนัน้น าท่านเยี่ยมชมจัตุรัสทักซิม (Taksin Square) เป็นจุดศนูย์กลางของเมืองอิส
ตนับูล มีร้านค้ามากมาย ตัง้แต่ของที่ระลึก , ร้านอาหารพืน้เมืองอีกทัง้ยงัมีและไอศกรีมตลอดถนนสายนี ้

 
กลางวัน 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตนับูล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 58 
  

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ    
07.30 น. คณะเดินทางถึงสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

          

 ************************************************************************************************************************ ****************************** 



 

  

ราคาแนะน าเพียง  
TULIP FLOWERS IN TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

11 – 18 เม.ย. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 15,765 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตัิ 

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  
ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ า เป็นต้องดูแล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 



 

  

 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้  เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
    เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
   **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  

ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (30 ดอลลาร์สหรัฐ) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลลาร์สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย 
และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 



 

  

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน)  และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและ

ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 
 
 


