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20.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.05 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรคยี เมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 69 

(รบกวนตรวจสอบเท่ียวบินและเวลาบินด้านท้ายตารางอีกคร้ัง) 

 

 

05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย พบการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินท่ีตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) เมืองอิสตันบูล เป็นเมือง

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคยี      

 

วันทีส่อง อิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์

บาซาร ์• จุดชมวิว Pierre loti hill  • ย่าน Balat   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรเคีย ต้ังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็น

เมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า        บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร 

 

จากน้ัน ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace) อันเป็นพระราชวังท่ีประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศตวรรษ สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวัง

ทอปกาปึเคยเป็นสถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรเคีย ซ่ึงคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน

(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมา

รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวัติ

รัฐประหารเลยด้วยซ้า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ึงยืนยง

มากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบ

ยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบัติอัน
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ล้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม 

และเครื่องทรงของสุลต่าน 

จากน้ัน ชมจัตุรสัสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโด

รม (Hippodrome) ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็น

ลานกว้างส าหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสา

โบราณอีก 3 ต้น คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรง

สี่เหล่ียมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรียวยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นท่ี 2 เรียกกันท่ัวไปว่า 

เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเก่ียวกันไปมา

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นท่ี 3 มีช่ือว่า 

เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่

ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่าน้ัน 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 



 
  

              BT-IST44_TK_TURKIYE TULIP_APR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้าเงินสถานท่ีท่ีไม่ควร

พลาดเม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 

(Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างท่ีต้องการเอาชนะและต้องการให้มี

ขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟียในสมัยน้ัน ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รบัการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 

ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งน้ีประดับด้วยกระเบ้ืองอัซนิค บนก าแพงช้ันในท่ีมี

สีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนช่ัน ฯลฯ  โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟียเพื่อ

ประชันความงามกันคนละฝ่ัง ถ้ามองจากด้านนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6 หอ ซ่ึงปกติ

มัสยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 2 หอ แต่มัสยิดแห่งน้ีมี หอมินาเร็ตท้ัง 6 หอ ตกแต่งด้วย

หน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสีอันน่าวิจิตร มีพื้นท่ีให้ละหมาดกว้างขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายใน

ประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพักส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน้า 

ปัจจุบันเปิดให้เข้าไปท าละหมาด 24 ช่ัวโมง 
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น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์

ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า 

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ต้ังอยู่ท่ีนครอิสตันบูล 

ประเทศตุรเคีย ถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด

แห่ งห น่ึ งและมัก ถูก จัดใ ห้อ ยู่ ในรายการสิ่ ง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็น

โบส ถ์ ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดในโลกมานานเ กือบพัน ปี 

จนกระท่ังอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520 สิ่งก่อสร้างท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็น

โบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์

หลังท่ีสามถูกสร้างข้ึนในสถานท่ีเดียวกันน้ี (โบสถ์สองหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) 

โบสถ์น้ีเป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปี ในปี 1453 หลังจาก

ท่ีจักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้

กลายเป็นสุเหร่า เช่น ย้ายระฆัง แท่นบูชา รูปป้ันต่างๆออก และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม 
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เดินทางสู่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนด์บาซาร ์(Grand Bazaar) เป็น

ตลาดเก่าแก่ สร้างคร้ังแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกว่า 2 แสน

ตารางเมตรประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน   
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จากน้ัน  น าท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti hill ท่ีเม่ือมองออกไปจะเห็นวิวแม่น้าอันสวยงามรวมถึงจะได้เห็น

วิวทิวทัศน์มุมสูงของเมืองอิสตันบลูได้อย่างชัดเจน อีกท้ังยังมีร้านชาตุรเคีย ร้านขนมให้ท่านล้ิมลอง

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ให้ท่านล้ิมลองชาตุรกีแท้ๆ ท่านละ 1 แก้ว) 

จากน้ัน เพลิดเพลินย่าน บารตั(Balat) เมืองแห่ง

สีสันของอิสตันบูล สัมผัสบรรยากาศท่ีเต็ม

ไปด้วยบ้านเก่าแก่หลากหลายสีสัน ร้าน

คาเฟ่สุดชิคท่ีให้ท่านได้ถ่ายรูปอาตๆได้

หลากหลายมุม รวมถึง ชมวิหารสไตล์กรีก 

สุเหร่า โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ Chora Museum  

ให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามและ

อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
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ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่ัก  ROYAL STAY HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคยี เมืองอิสตันบูล 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 
 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป (Tulip Garden) ทิวลิปเป็นดอกไม้ประจ าชาติของตุรเคีย มีช่ือเรียก

ในภาษาตุรเคียว่า Lale ซ่ึงถ้าอ่านกลับกัน เป็น elal จะออกเสียงว่า อัลเลาะห์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

อัศจรรย์มาก ดอกทิวลิป มีต้นก าเนิดที่ประเทศตุรเคีย เป็นดอกไม้ป่า ท่ีข้ึนเองในธรรมชาติ สมัย

โบราณเจ้าหน้าท่ีตุเคีย ได้น าดอกทิวลิป มามอบให้กับทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยังประเทศออสเตรีย 

วันทีส่าม สวนดอกทิวลิป • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรสั • เมืองชานัคคาเล่ 

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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แต่มีคนสวนชาวฮอลแลนด์น ากลับมาปลูก และเพาะพันธ์ุ และผสมพันธุ์ใหม่จนเกิดเป็นหลากหลาย

สี และหลายพันธ์ุ การผสมพันธ์ุ ดอกไม้ท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติน้ัน จึงขัดต่อหลักศาสนา และถูก

ห้าม จึงท าให้หัวทิวลิปน้ันมีราคาแพง คนรวยในสังคมช้ันสูงจึงจะมีเงินซ้ือมาปลูก และมีราคาแพง

มากจนถูกห้ามปลูก ในอังกฤษ จากน้ันการเพาะพันธ์ุทิวลิป ได้รับการยอมรับและรัฐบาลสนับสนุน 

และเป็นสินค้าส่งออกทีส าคัญอย่างหน่ึงของเนเธอร์แลนด์ 

 

น าท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซ่ึงสร้างเสร็จในสมัยของสุลต่านอับ

ดุลเมจิตซ่ึงทรงคล่ังไคลความเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับแห่งใหม่แทนพระราชวังทอปกาปิการอสร้างพระราชวังโดลมาบาห์เช เน้นความหรูหรา

อลังการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีเด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่

สไตล์บาร็อกต้ังตระหง่าน ขณะท่ีตัวพระราชวังน้ันงดงามด้วยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบันได

ยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดับ จากน้ัน น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส

(Bosporus Strait) เป็นช่องแคบท่ีก้ันระหว่างตุรเคียเธรซท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโต
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เลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรเคียคู่กับช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอนใต้ท่ีเช่ือมกับ

ทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใต้เช่ือมระหว่าง

ทะเลด ากับทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 

30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกว้างท่ีสุดกว้าง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกว้าง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 

36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตันบูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนูซฟีู้ด ณ GALATA BRIDGE สไตล์ตุรเคยี 

เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีปัจจุบันเป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของตุรเคีย มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ 

เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร 

เน่ืองจากต้ังอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กับแหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 

2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเล อยู่ห่างจากกรุงอิสตันบูล เมืองหลวงของ

ตุรเคียด้วยการเดินทางทางรถยนต์ประมาณ 4 ช่ัวโมง เคยเป็นท่ีต้ังของเมืองทรอย ท่ีปรากฏใน
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สงครามกรุงทรอย ปัจจุบัน มีซากของก าแพงเมืองท่ีเป็นหินหนาปรากฏอยู่ จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีส าคัญ 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก  KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรคยี เมืองชานักกาเล่ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน น าท่านชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพย์เร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad)   

ของกวีนามว่า ‘โฮเมอร์’ (Homer) ได้มีการบันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไว้ว่า 

‘กรุงทรอย มีท่ีต้ังอยู่ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) 

ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อท้ังทางบกและทางน้าระหว่างทวีปเอเชียและ

ทวีปยุโรปได้’ ตามบันทึกท่ีว่าน้ีน้ันแรกเร่ิมเดิมทีเหล่านักปราชญ์และผู้เช่ียวชาญท้ังหลายต่างก็เช่ือ

ว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาได้มีอยู่จริงบนโลกใบน้ีไม่ หากแต่เม่ือราว 140 ปีท่ีแล้ว มีผู้

ค้นพบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกันว่าน่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

  

วันทีส่ี ่ เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองเพอรก์ามัม •   

น่ังกระเช้าเมืองเพอรก์ามมั • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight  • บ้านพระแม่มาร ี

         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 
  

              BT-IST44_TK_TURKIYE TULIP_APR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างทาง   แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ท่ีท าจาก

ไม้ จากมหากาพย์อีเลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย ม้าไม้น้ีเกิดข้ึนจากอุบายของโอดิสเซียส ในการ

บุกเข้าเมืองทรอย ท่ีมีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากท่ีรบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้

ทหารสร้างม้าไม้น้ีข้ึนมา แล้วลากไปวางไว้หน้าก าแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่า

ถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้างข้ึนมาเพื่อบูชาเทพ

เจ้าและล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ เม่ือตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่

ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นท่ีส าเร็จ 

จากน้ัน  เดินทางสู่เมือง เพอรก์ามัม (PERGAMON)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 

น าท่านเดินทางสู่จุดข้ึนกระเช้าเมืองเพอร์กามัม (PERGAMON) โดยอยู่ห่างจากบริเวณปลาย

แหลมของทะเลอีเจ้ียน (Aegean Sea)ไปประมาณ 16 ไมล์ (26 กิโลเมตร) ซ่ึงในอดีตเมืองโบราณ

แห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรเพอร์กามอน ปัจจุบันเมืองเพอร์กามัม ได้กลายเป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมกรีกโบราณท่ีส าคัญแห่งหน่ึง นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองกรีกโบราณ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81


 
  

              BT-IST44_TK_TURKIYE TULIP_APR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่งน้ี ช่วงใจกลางเมืองเพอร์กามัม เป็นวัดเซราพิส(Temple of Serapis) ถูกสร้างข้ึนในช่วงต้น

ศตวรรษท่ี 2 โดยใต้ถุนโบสถ์น้ันถูกใช้เป็นท่ีฝังศพ ด้านบนประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

วิหารหลัก หรือ หอศิลป์ต่างๆ โดยในเมืองเพอร์กามัม มีสิ่งปลูกสร้างมากมายท่ียังคงหลงเหลือจาก

อดีตให้ท่านได้ชมอีกมากมาย 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 ให้ท่านล้ิมลอง Turkish Delight ขนมประจ าท้องถ่ินของประเทศตุรเคีย ซ่ึงคนท้องถ่ินเรียกอีก

อย่างว่า“โลคุม(Lokum)”มีรสชาติหวานท าจากแป้งและน้าตาล มักจะเสิร์ฟคู่กับชาหรือกาแฟ สวน

ผสมก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์,ถ่ัว,ถ่ัวพิสทาชิโอ,แมคคาเดเมีย,วอลนัท,กุหลาบฯลฯ 

  

จากน้ัน  น าท่านชม บ้านพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมา  

อาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ีต้ังอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชน

จะต้องหาโอกาสข้ึนไปนมัสการให้ได้สักคร้ัง 
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เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก  RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคยี เมืองคุชาดาสึ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus) เมืองโบราณท่ีได้มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของ

โลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณท่ีย่ิงใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยู่

อาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อน

คริสต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟิซุสน้ัน ได้ช่ือว่าเป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า  

 

วันทีห้่า เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองปามุคคาเล่ •     

ปราสาทปุยฝ้าย •  เฮยีราโพลิส     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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น าท่านชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรเคีย เสื้ อแจ็กเก็ตและหนัง มี

คุณภาพดี แบบทันสมัย มีน้าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกว่าในยุโรป

หรือสหรัฐอเมริกาคร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรเคียเป็นผู้ผลิตและส่งออกไปขายท่ัวโลก 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดินสู่ ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

 

จากน้ัน  น าชม ปามุคคาเล่ แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีลักษณะเป็นระเบียงน้าพุเกลือ

ร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต ความงดงามสุดวิจิตรของสถานท่ีแห่งน้ี

เกิดข้ึนจากบ่อน้าร้อนท่ีอุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน้าพุร้อนระเหยข้ึนมา

เป็นเวลาเน่ินนาน ไอน้าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดช้ันของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนัง

สีขาวข้ึนน่ันเองด้วยความเช่ือว่า ปามุคคาเล่ เป็นเหมือนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการ

รักษาบ าบัดการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมันได้เข้ามาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน้าพุร้อน
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แห่งน้ี และขนานนามเมืองน้ันว่า ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล่ ก็ได้ถูกใช้

เป็นสปาบ าบัดโรคมานานกว่าพันปี 

จากน้ัน  น าท่านสู่เฮียราโพลิส (Hierapolis) ซ่ึงมีความหมายว่า เมืองแห่งความศักด์ิสิทธ์ิ สร้างข้ึนก่อน

คริสตกาล มีอายุประมาณ 2,200 ปี จุดเด่นส าคัญของท่ีแห่งน้ีคือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ท่ีสามารถจุ

คนได้ถึง 12,000 คน อดีตงานเทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆก็จะจัดท่ีโรงละครแห่งน้ี และรอบๆจะ

ประกอบไปด้วย โรงอาบนน้าโบราณ สระน้าโบราณ ประตูเมือง ฯลฯ 

 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก  ADEM PIRA HOTELระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคยี เมืองปามุคคาเล่ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน  เดินทางสู่เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองน้ีเป็นเมืองส าคัญทางศาสนา

อิสลามเป็นเมืองต้นก าเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหน่ึงเรียกว่าลัทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การ

ปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือนอิสลามทุกประการ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ 

แปลว่า“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ต้ังอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว (ปัจจุบันภูเขาไฟท้ัง 2 ดับ

แล้ว) ท าให้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเป็นแผ่นดิน

ช้ันใหม่ข้ึนมา   จากน้ันกระแสน้า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกิน

แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ี

เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย(คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง จนผู้คนในพื้นท่ีเรียก

ขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นท่ีมหัศจรรย์แห่งน้ีเป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรเคีย 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป สถานีคาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียท่ี

ก่อสร้างเป็นท่ีพักเล็กข้างทางท่ีนักเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพักผ่อนให้หายเหน่ือยจากการ

เดินทางสถานีคาราวานต้ังอยู่ได้จากการคมนาคมทางการค้าการติดต่อสื่อสารและการเดินทางของ

ผู้คนในเครือข่ายของเส้นทางการค้า  (trade routes) ท่ีครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกา

เหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะเป็นท่ีรู้จักในภาษาไทยด้วยช่ือเรียกว่า 

"โรงเตีย๊ม" 

เย็น                   รบัประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” Belly 

Dance เป็นการเต้นร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดข้ึนมาเม่ือ

วันทีห่ก เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานคีาราวาน • Belly Dance

         (เช้า/กลางวัน /เย็น) 

         

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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ประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เช่ือกันว่า ชนเผ่า

ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของ

ชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน 

ทีพ่ัก  พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้า 1 คืน MINIA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ตามมาตรฐานตุรเคยี 

เมืองคัปปาโดเกีย   

        **ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน** 

 

05.00 น. น าท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการข้ึนบอลลูน โดยท่าน

จะเห็นวิวท่ัวเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะน่ังบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้

รวมอยู่ในรายการ อัตราค่าบรกิารท่านละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทาง

หัวหน้าทัวรอ์กีทใีนวันทีจ่ะเดินทาง 
 

  

เช้า       บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM) เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงาม

และเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ในปี1984 สร้างโดยชาวคริสต์ท่ีหลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้าง

โบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนย์กลางส านักสงฆ์เม่ือราวปี 300-1200 ภายในมี

วันทีเ่จ็ด เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอ

มือ • รา้นจิวเวอรร์ีแ่ละเซรามิค • สนามบินอิสตันบูล   (เช้า/กลางวัน /-)  
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ภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้าท่ีถูกวาดไว้ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึง

ใจแก่ผู้มาเยือน 

 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร แวะชิม TURKISH ICE CREAM MADO  

 

จากน้ัน น าท่าน ชมนครใต้ดินคาดัค (CardakUnderground City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 

10 กว่าช้ัน เพื่อใช้เป็นท่ีหลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดย

ท้ังจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ีต้องการเข้ามายึดครองดินแดนน้ีเพื่อหวังผลประโยชน์

ทางการค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมท้ังต้องการท่ีจะหยุดย้ังการ

เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีด้วยเมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างท้ังห้องโถง 
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ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็น

เมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายช้ัน แต่ว่าอากาศในน้ันถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศ

เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบท่ีดี มี

ทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าให้อากาศถ่ายเท 

 

จากน้ัน น าชม ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรเคียท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก มี

คุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือได้ท่ัวไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตาม

แหล่งท่ีผลิต แต่ละท้องถ่ินจะมีสินค้าข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอด้วย

ขนสัตว์ มีช่ือเสียงมากท่ีสุดต้องเป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความ

ยาวของเส้นใบท่ีใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมท่ัวไป ท่ีนิยมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสดุ 

ท้ังขนสัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเม่ือผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก จะเหลือเพียงด้านเดียวท่ีมี

ขนปุยฟูข้ึนมา เป็นลวดลายตามท่ีต้องการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว์ ฝ้าย และ

ไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค 
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จากน้ัน  ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี ่อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร ์(NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)  

20.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 2009 

22.15 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

หลังจากน้ัน ให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างรอเปล่ียนเคร่ืองโดยมีร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าช้ันน า เช่น 

HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย  

 

01.45 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68  

15.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 
 

**รบกวนตรวจสอบเทีย่วบินและเวลาบนิได้ด้านท้ายตารางราคาอกีครั้ง** 
 

 
 
 
 

วันทีแ่ปด สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

มหัศจรรย์...TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 2023 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ 8 วัน 5 คืน (TK) 

วันเดินทาง ไฟท์บิน จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

08 – 15 เม.ย.66 TK69 BKK-IST 23.05-05.15 
TK2009 NAV-IST 20.55-22.15 
TK68 IST-BKK 01.45-15.20 

31+1 56,999 55,999 8,000 

14 – 21 เม.ย.66 TK69 BKK-IST 23.05-05.15 
TK2009 NAV-IST 20.55-22.15 
TK68 IST-BKK 01.45-15.20 

31+1 56,999 55,999 8,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-เนฟไซ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Turkish 

Airline (TK) เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 

กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 



 
  

              BT-IST44_TK_TURKIYE TULIP_APR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ตุรเคียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 80 USD/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิป) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 38,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด 

โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

 

 

โรงแรมทีพั่ก 
 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะ

สะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพัก

แบบเด่ียว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรเคียน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศตุรเคียเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
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 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า

ทัวร์ท้ังหมด 
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 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ภาพท่ีใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

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


