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บนิตรงสู่ตรุกี โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์| อิสตนับลู | คปัปาโดเกีย | คอนยา  
ปามคุคาเล | ปราสาทปยุฝา้ย | คซูาดาซี | มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย | สเุหร่าสนี า้เงิน | สไปซ ์มารเ์กต 

 ** สวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทวิลปิ จัดแสดงในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ** 
 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

  TULIP FLOWERS IN TURKEY (บนิภายใน 1 ขา) 
ตุรก ี8 วัน 6 คนื 

เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง 41,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับลู – เคยเ์ซอรร์ี่ – คปัปาโดเกีย 

วนัที่ 2. คปัปาโดเกีย – นครใตดิ้น – ถา่ยรูปดา้นหนา้หบุเขาอซุซิาร ์– พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค –  
            ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
วนัที่ 3. OPTIONAL TOUR – คอนยา – คาราวานสไรน ์– พิพิธภณัฑเ์มฟลานา่ – ปามคุคาเล 

วนัที่ 4. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คซูาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่าร ี
วนัที่ 5. โรงงานเครื่องหนงั – ชานคัคาเล่ – มา้ไมจ้  าลองแหง่ทรอย  

วนัที่ 6. เฟอรร์ี่ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– สุเหรา่สีน า้เงิน – ฮิปโปโดรม - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

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

วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ – อสิตันบูล – เคยเ์ซอรร่ี์ – คัปปาโดเกีย 
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสาย

การบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
09.25 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK 59 
15.50 น.  เดินทางถึงเมืองอสิตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) 
17.30 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองเคยเ์ซอร่ี (Kayser) โดยเท่ียวบินท่ี TK 2020 
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินเคยเ์ซอรี่ จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมูิ

ประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปร
สภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภมูิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่า
อศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกให้
เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่2 
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – ถ่ายรูปด้านหน้าหุบเขาอุซิซาร ์– พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามคิ – ชมโชวร์ะบ าหน้าท้อง 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมนครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของ

ขา้ศึกพรอ้มทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใตด้ินพรอ้มสรรพ จากนั้นน าท่านเดิน 
ทางสูหุ่บเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหนา้หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ี
อยู่อาศยั  ซึ่งหบุเขาดงักลา่วมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนษุยไ์ปเกือบทั่วทั้งภเูขา เพ่ือเอาไวเ้ป็ 
นท่ีอยู่อาศยั และ ถา้มองดีๆจะรูว้า่อซุซิาร ์คือ บรเิวณท่ีสงูท่ีสดุของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีต อซิุซารก์็มีไว้
ท  าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้ง
โบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต  ์จากนั้นน าท่านเขา้ชม
โรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั และเขา้ชม
โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทยีบเท่า     
  

วันที ่3 
OPTIONAL TOUR – คอนยา – คาราวานสไรน ์– พพิธิภัณฑเ์มฟลาน่า – 
ปามุคคาเล 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้
บอลลนูไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจง้ความ
จ านงกบัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเท่านัน้) **  

 
 น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-

1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส  าคญัของภมูิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้ง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี น  าท่านแวะชมคาราวานสไรน ์
Caravanserai ท่ีพกัแรมและท่ีแลกเปลี่ยนสินคา้ระหวา่งทางของชาวเติรก์ในสมยัออตโตมนั จากนั้นน าท่านเขา้
ชมพพิธิภัณฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดิน รูบี ซึ่ง
เช่ือกนัวา่ชายคนนีเ้ป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามท าสมาธิ
โดยการเดินหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย  สว่นหนึ่งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดิน รูมี่
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อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส  านกัแห่งสลุตา่นอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม
สีเขียว สดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมสุลิม และยงัเป็นสสุานส าหรบัผูต้ิดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของ
เมฟลาน่าดว้ย 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีน  า้พเุกลือแรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้ินผ่านซาก
ปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสูห่นา้ผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึน้สวยงามแปลกตา 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทยีบเท่า    

 

วันที ่4 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลิส –  คูซาดาซี – เมืองโบราณเอ
เฟซุส - บ้านพระแม่มารี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่รอ้นท่ีมีแร่ธาตแุคลเซ่ียมคารบ์อเนต มา

ตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น  า้ตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝา้ย ซึ่งน  า้แรท่ี่ไหลลง
มาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย์ น  ้าแร่นี ้มีอุณหภูมิตัง้แต่
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบตัิในการรกัษา
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน า้พุ
รอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส  าคญัอ่ืนๆ 
น าท่านชมเข้าเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์เูมเนส
ท่ี 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานท่ีแห่งนีม้ีแผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่
มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในปามคุคาเล สถานท่ีส  าคญั
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน  ์
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ย่ิงใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแห่งแรกและย่ิงใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละ
มั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินออ่น น าท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนีม้ี
ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง
คณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง ส่วนของ
จริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้  ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละคร
เอเฟซุส ซึ่งจคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณใน
ตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานไดด้ีอยู่และมีการ
จดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอย
ของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวนันี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระ
เยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตรุกีในปัจจุบันจากดา้นนอก น า
ท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยั
และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ถกูคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอม
เมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ 

รบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม ADA CLASS หรือเทยีบเท่า   
   

วันที ่5 โรงงานเคร่ืองหนัง – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น  า Leather Fashion House ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้ เสือ้หนังคณุภาพดี พรอ้ม
แบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มอืงชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจน
ชมุทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์มด็ท่ี 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ท่ีน่ี
เมื่อปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 1 เมื่อฝ่าย
สมัพันธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหตุ้รกีถอนตวัออกถอนตัวออกจาก
สงครามโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมือง

ชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหนึ่ง 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทยีบเท่า     

 

วันที ่6 
เฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์– สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดรม - สุเหร่า
เซนตโ์ซเฟีย - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินน่ังเรือเฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศ ท่ีกัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกับตรุกีส่วนท่ีอยู่
ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สูเ่มืองอสิตันบูล (Istanbul) 
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เมอืงส  าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในประเทศตรุกี 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสีน  า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยุคไบแซนไทน ์น าชม
สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจาก
กระเบือ้งเคลือบสีน  า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจักรพรรดิไบ
เซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หมต็ท่ี 1  ค.ศ.1609  ใชเ้วลาสรา้งทั้งหมด 7 ปี จากนั้นถ่ายรูปด้านนอกชมสุเหร่า
เซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya 

Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น
พิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จุดเด่น
อยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์จากนัน้น  าท่าน
สูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา 
ไมว่า่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิ
ทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า  
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วันที ่7 สวนดอกไม้ (Emigan Park) – จัตุรัสทักซิม – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินชมสวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแห่งนีจ้ะมีการจดัแสดงดอกทิวลิป
สีสนัต่างๆมากมาย ดอกทิวลิปนีจ้ะบานเต็มท่ีในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีเท่านั้น ท าใหเ้มืองอิสตนับูลมี
ความงดงามมากในช่วงนี ้จะมีสีสนัสลบักนัตามสายพันธต์่างๆ ของดอกทิวลิป ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นท่ี
ระลกึไดเ้ตม็ท่ีในช่วงนี ้จากนัน้น  าท่านเย่ียมชมจัตุรัสทักซิม (Taksin Square) เป็นจุดศนูยก์ลางของเมืองอิส
ตนับลู มีรา้นคา้มากมาย ตัง้แตข่องท่ีระลกึ , รา้นอาหารพืน้เมืองอีกทัง้ยงัมีและไอศกรีมตลอดถนนสายนี ้

 
กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติอิสตนับลู เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 58 
  

วันที ่8 กรุงเทพฯ    
07.30 น. คณะเดินทางถึงสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

          

 ************************************************************************************************************************ ****************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง  
TULIP FLOWERS IN TURKEY ตุรก ี8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้  
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (30 ดอลลารส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 


