
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง      
ราคา ��,���.- บาท  ��-�� เมษายน ���� 
 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินภเูก็ต-กรงุอิสตนับลู 

08.00 น. พบกนัที� เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก

ทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ+นเครื�อง 

11.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 173  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ � ."# ชั$วโมง)  

17.45 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับูล แวะเปลี�ยนเที�ยวบินภายในประเทศ 

19.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 2336   

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ �."  ชั$วโมง)  

20.10 น.  เดินทางถึง สนามบิน เมืองอิซเมียร ์ นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั 

พกัคา้งคืน ที$    Kaya Izmir Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัที#สองของการเดินทาง    อิสตนับลู-อิซเมียร-์ปามคุคาเล่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัร

โรมนั ชม อาคารที�เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีก

แห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ+นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของ

วิหารแห่งนี+ คืออยูใ่นสภาพที�สมบูรณ์มาก จากนั+นปิดทา้ยกนัที�สิ� งก่อสร้างที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 

Great Theatre ซึ� งสร้างโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นที�นั�ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ� งคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุนั+น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิ�งใหญ่มากขึ+น 

เที$ยง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื5นเมือง  

นําท่านสู่เยี�ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ� งเชื�อกนัว่าเป็นที�สุดท้ายที�พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ

สิ+นพระชนม์ในบ้างหลงันี+  ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื�อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich เมื�อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง 

เมื�อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงันี+  จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็น

บา้นอิฐชั+นเดียว ภายในมีรูปปั+ นของพระแม่มารี ซึ� งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที� 6 ไดเ้คยเสดจ็เยอืนที�นี� บริเวณดา้นนอกของ



 

  

 

 

บา้น มีก๊อกนํ+ าสามก๊อก ที� มีความเชื$อว่าเป็นก๊อกนํ5าที$มีความศักดิ9สิทธิ9  แทนความเชื$อในเรื$อง สุขภาพ ความ

รํ$ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกนํ+าเป็น กําแพงอธิษฐาน ซึ� งมีความเชื�อวา่หากตอ้งการใหสิ้�งที�ปรารถนาเป็นความจริงให้

เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน นําท่านชอ้ปปิ5 ง ณ ศนูยผ์ลิตเสื5อหนงัคณุภาพสงู ซึ� งตุรกีเป็นประเทศที�

ผลิตหนงัที�มีคุณภาพที�สุด อีกทั+งยงัผลิตเสื+อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael  

 

 

Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื+อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั+นท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีก

หนึ� งเมืองที� มีนักท่องเที�ยวให้ความสนใจเป็นจาํนวนมาก ท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ 

Pamukkale   คาํวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale 

หมายถึง ปราสาท เป็นนํ+ าตกหินปูนสีขาวที�เกิดขึ+นจากธารนํ+ าใตดิ้นที�มีอุณหภูมิประมาณ JK องศาเซลเซียส ซึ� งเป็นที�มีแร่

หินปูน (แคลเซี�ยมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณที�สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที�ตั+งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ 

รินเอ่อลน้ขึ+นมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นริ+ว เป็นแอ่ง เป็นชั+น ลดหลั�นกนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็น

ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที�ใดเหมือน จนทาํให้ ปามุคคาเล่ ไดร้บั

การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. �BCC 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ที$    Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัที#สามของการเดินทาง    เมืองปามคุคาเล่-เมืองคอนยา่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ+ าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง

แห่งนํ+าพุเกลือแร่ร้อน  นาํท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ+า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ+าตกแช่แขง็       ถา้

มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ+ าแร่ที�ไหลลงมาแต่ละชั+นจะแขง็เป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่ง

มหัศจรรย ์นํ+ าแร่นี+ มีอุณหภูมิประมาณ JJ-JK องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดื�ม เพราะเชื�อวา่มีคุณสมบติัใน

การรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํ+าพุร้อน

สามารถรักษาโรคได ้

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื5นเมือง 

จากนั+นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya ซึ� งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. NOPN-NJOQ รวมทั+ง

ยงัเป็นศูนยก์ลางที�สาํคญัของภูมิภาคแถบนี+ อีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพที�งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั�งทาง

ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ที$     Bayir Diamond Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัที#สี#ของการเดินทาง     เมืองคอนยา่-เมืองคปัปาโดเกีย 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

  

 

 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนาอิสลามใชส้ําหรับทาํสมาธิ 

Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทาํการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึก

ทรมานร่างกายก่อนที�จะไปหมุนได ้ผูที้�มีสมาธิมากตวัจะลอยขึ+นเมื�อหมุนไปช่วงเวลาหนึ�ง ก่อตั+ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี� 

ผูว้ิ เศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ� งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝา 

 

 

ผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตา และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาดว้ย นาํท่าน

เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง STS กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ J.SO ชั�วโมง) ระหวา่งทางให้

ท่านเพลิดเพลินกบัทิวทัศน์ที�สวยงามสองขา้งทางโดยตลอด ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะพกัเปลี�ยนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม 

Caravansarine สถานที�พกัแรมของพอ่คา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ที�ยิ�งใหญ่ 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื5นเมือง 

นาํท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที�งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก ๆ ที�อาศยัอยู่

ในดินแดนแถบนี+ ) แปลวา่ ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั+งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื+นที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�แลว้ เถา้ลาวาที�พ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทั�วบริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั+นใหม่ขึ+นมา จากนั+นกระแส นํ+ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเรื�อย ๆ นบัแสนนบั

ลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดั

รูปทรง ดูประหนึ� งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื+นที�เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ด้

ประกาศใหพื้5นที$มหัศจรรยแ์ห่งนี5เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี จากนั+นให้ท่าน

ไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื+อสินคา้และของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั อิสระกบัการ

เลือกซื+อสินคา้และของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั พิเศษ!! เขา้ชมบา้นพักของมนุษยถํ์5าพื5นเมือง Local Cave House 

ของชาวพื+นเมือง Cappadocia พร้อมดื�มชา กาแฟ เนื�องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื�อมีผูม้าเยี�ยมเยียนก็จะมอบชา 

กาแฟ เป็น Welcome Drink เพื�อแสดงถึงนํ+ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื�อนใหม่ จากนั+ นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้าน

พื+นเมืองที�มีผูค้นอาศยัอยูจ่ริงๆ 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั+นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ที$     Goreme Kaya Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตลถํ์5า  

!! หมายเหต ุในกรณีที$โรงแรมถํ5าเต็ม ขอสงวนสทิธิเปลี$ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ # ดาว แทน !! 

วนัที#หา้ของการเดินทาง     คัปปาโดเกีย-อิสตนับลู 

05.00 น. สาํหรับท่านที�สนใจ ทวัรข์ึ5นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบี+ของโรงแรม 



 

  

 

 

 (ทัวรน์ั$งบอลลนนี5ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร ์ค่าขึ5นบอลลนูประมาณท่านละ 230USD       ในกรณีที$ชําระเป็นเงิน

สด และ 240USD ในกรณีที$ชําระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ที�บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื�อเปิดประสบการณ์ใหม่ที�ไม่ควรพลาด 

(สาํหรบัท่านที$ไม่ไดซื้5อ ทวัรข์ึ5นบอลลนู อิสระพกัผ่อนที$โรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli       เกิดจากการขุดเจาะพื+นดิน

ลึกลงไป 10 กวา่ชั+น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมี 

 

ชั+นล่างที�ลึกที�สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งนี+ มีครบเครื�องทุกอยา่งทั+งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ+า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื5นเมือง 

นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ� งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

ค.ศ. 9 ซึ� งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ+ าเป็นจาํนวนมากเพื�อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church 

โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ5 ล Apple Church ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อธัยาศยั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพื5นเมือง 

16.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเนฟเชียร ์ 

19.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ �.S  ชั$วโมง)  

21.05 น.  เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตนับูล นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั  

  พกัคา้งคืน ที$  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัที#หกของการเดินทาง     อิสตนับลู 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ์� งเหลือแค่ส่วนปลายที�ยาว 20 เมตร แต่

กระนั+นกย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั+งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ�ง จากนั+นนาํท่านชม สเุหร่าสีนํ5าเงิน Blue 

Mosque ที�มาของชื�อสุเหร่าสีนํ+ าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื+องสีนํ+ าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ� งทาํเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น 

ดอกกุหลาบ คาร์เนชั�น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื�อถึงเวลาที�จะตอ้งทาํพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที�นครเมกกะ จากนั+นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานที�ซึ� งเป็น 1 ใน 7 สิ$ งมหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์

แห่งนี+ เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ+าที�สลกัอยา่งวจิิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บนํ5า



 

  

 

 

เยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ+นในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ+ าสําหรับใช้ใน

พระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามที�กรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นาํท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ+นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที� 2 เปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 

1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งที�โด่งดงัและเป็นที�สนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นที�เกบ็สมบติั และวตัถุลํ+าค่า

มากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทที์�สาํคญั ส่งทา้ยครึ� งวนัช่วงเชา้

ดว้ยการนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิ5 ง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลือกซื+อของฝาก

ไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื�องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื�องชื�อของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะ

เป็นถั�วพิทาชิโอ ฯลฯ  

 

คํ$า  รบัประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  พกัคา้งคืน ที$  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัที#เจ็ดของการเดินทาง     กรงุอิสตนับลู-ชมสวนดอกทิวลิป-ภเูก็ต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึ� งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั�งมีความ

สวยงามมาก ช่องแคบนี+ ทาํหน้าที� เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื�อมระหว่าง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั 

ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั+งสองขา้งที�สวยงามตระการตาของ 

ช่องแคบบอสฟอรัสที�เป็นจุดยทุธศาสตร์ที�สําคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั+งเรียงรายอยูต่ามช่อง

แคบเหล่านี+  นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัที�สะทอ้นให้เห็นถึงความ

เจริญอยา่งสูงสุดทั+งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั+งสิ+น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของ

ยโุรปและตะวนัออกที�ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิ+นเปลืองใด ๆ ทั+งสิ+น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม้

ดอกรายลอ้มพระราชวงัซึ� งอยูเ่หนืออ่าวเลก็ ๆ ที� ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และ

ฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื5นเมือง 

นาํท่านเขา้ชมภายใน อีเมอรก์ัน พารค์ Emirgan Park สวนสาธารณะที$สวยที$สดุและมีชื$อเสียงที$สดุของตรุกี 
โดยที�ตลอดเดือน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งนี+ จะใช้เป็น สถานที$ จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป  Tulip 

Festival 2019 โดยแทจ้ริงแลว้ ประเทศตุรกี เป็นตน้กําเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจผิดว่าเป็น
ประเทศเนเธอร์แลนด ์ใหท่้านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพนัธ์ุ นบัเป็นลา้น ๆ ดอก  

NP.OO น.  นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

20.05 น.  ออกเดินทางสู่ ภเูก็ต โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK 172 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ B.U# ชั$วโมง)  

วนัที#แปดของการเดินทาง     ภเูก็ต 

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน ภูเกต็ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 

  

 

 

*** End of Service *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง     ��-�� เมษายน ���� 

ราคา ��,���.- บาท 
เนื#องจากราคานี-เป็นราคาโปรโมชั#น จึงไมมี่ราคาสาํหรบัเด็ก 
เนื#องจากราคานี-เป็นราคาโปรโมชั#น ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านั-น 

ท่านที#มีความประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดี#ยว เพิ#มท่านละ �,���.- บาท  
 

**ราคาอาจมีการปรบัขึ-น – ลง ตามราคานํ-ามนัที#ปรบัขึ-นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที# 

สายการบินประกาศปรบั และที#มีเอกสารยนืยนัเท่านั-น (คิด ณ วนัที# 4 ก.พ. 2562) ** 
 

ชั-นธรุกิจเพิ#มเงินจากราคาทวัร ์เริ#มตน้ที#ท่านละ  95,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเมื#อที#นั#ง confirm เท่านั-น) 
 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเที#ยวทราบกอ่นการเดินทาง 
สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั+น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํใหน้กัท่องเที�ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 

หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที�ยวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัXวกรุ๊ป หากออกตัXวแลว้ นกัท่องเที�ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด สาํหรับชั+นท่องเที�ยว ท่านละ 1 ใบ (นํ�าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ+นเครื�อง Hand Carry (นํ�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

 



 

  

 

 

อตัราค่าบรกิารนี-รวมถึง 
ตัXวเครื�องบินไป-กลบั ชั+นนกัท่องเที�ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ+ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที%มอีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมื+อที�ระบุในโปรแกรม, นํ+าดื�มบริการบนรถ วนัละ S ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ที�ไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิารนี-ไมร่วมถึง 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�ไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ากบั 35 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น �  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 

เงื#อนไขการจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซรูยี ์ทิวลิป ตรุกี 8 วนั 
การชําระเงนิ งวดที%1: สํารองที%นั%งมดัจําท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที%2: ชําระส่วนที%เหลือทั�งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ลกัซรูยี ์ทิวลิป ตรุกี 8 วนั 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าใชจ่้ายอื�น (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที$มีผูเ้ดินทางตํ$ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที$มีผูเ้ดินทาง �#-�B ท่าน จะตอ้งเพิ$ มเงินท่านละ U,   .- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การ

ประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั+งนี+จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 



 

  

 

 

� เนื�องจากการท่องเที�ยวนี+ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที�ท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธ̀ิ ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ+น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ชาํระมาแลว้  หากท่านถูก

ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ+ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ̀ิที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัWวเครื$องบิน 

� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สาย

การบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซึ� งทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีที�ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้

ออกตัXวเครื�องบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั+น(ในกรณีที�ตัXวเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ได้

เท่านั+น) 

� ท่านที�จะออกตัXวเครื�องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเกต็หาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์นั+นๆยนืยนัการเดินทาง

แน่นอนหากท่านออกตัXวภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั+นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�

เกี�ยวขอ้งกบัตัXวเครื�องบินภายในประเทศได ้

� เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 
 

โรงแรมและหอ้ง 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple Room) ขึ+นอยู่

กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซึ� งมกัมีความแตกต่างกนัซึ� งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที�

ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมระดบั � ดาว มาตรฐานของประเทศตรุกี ไมใ่ช่มาตรฐานสากล  

� โรงแรมตกแต่งสไตลถํ์-า จะเป็นเพียงการตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลา้ยคลึงกบัโรงแรมถํ-ามากที#สดุ จะไม่ใช่โรงแรมถํ-าจริงๆ 

เนื#องจากโรงแรมถํ-าจริง ๆ นั-นมีจํานวนนอ้ยมาก และทางการท่องเที#ยวของประเทศตรุกี จะไม่ใหร้บัในลกัษณะของกร ุป๊

ทวัร ์ 

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั+น 



 

  

 

 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ+น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ̀ิในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ย

เมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ5นเครื$องบิน 

� กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ+นเครื�องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัขึ+นบนเครื�องบินโดยเดด็ขาด 

� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั�นนํ+ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั+ งโดยจะอนุญาตให้

ถือขึ+นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ+นในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หน้าที�รักษาความ

ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

� หากท่านซื+อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที�ยวบินจึงสามารถนาํขึ+นเครื�องไดแ้ละห้ามมีร่องรอยการเปิด

ปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

� รายการทวัร์ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ+าหนกัของกระเป๋าอาจถูกกาํหนดให้ต ํ�ากวา่มาตรฐานไดท้ั+งนี+ ขึ+นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่

ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ̀ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในนํ+าหนกัส่วนที�เกิน 

 


