
 

 

 



 

 

 



 

 

 

รายการท่องเทีย่ 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ – อสิตนับูล – เมอืงบูรซ์า x x D 
05.30 น.  พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S ประตู 9 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยให ้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เคร ือ่ง... 
09.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล (บนิตรง)โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK069  
  สายการบนิ Full Service เคร ือ่งดืม่บรกิารบนเคร ือ่งตลอดการเดนิทาง 
15.50 น. ถงึสนามบิน กรุงอสิตนับูล  (Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ … 
(เวลาประเทศตุรกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ Emirgan Park เป็นสวนสาธารณะทีส่วยทีสุ่ดและมชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศตุรก ีโดยที่
ชว่งระหวา่งเดอืน เมษายน-กลางเดอืน พฤษภาคม ของทกุๆ ปี ณ สวนสาธารณะแห่งนีจ้ะมจีดังานเทศกาลดอก
ทวิลปิ ซ ึง่แทจ้รงิแลว้ ประเทศตุรกเีป็นตน้ก าเนิดดอกทวิลปิของโลก ไม่ใชป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์บรษิทัฯ มคีวาม
ยนิดทีีจ่ะมอบสิง่พเิศษใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นไดส้มัผสัดนิแดนทีเ่ป็นตน้ก าเนิดดอกทวิลปิของโลกอยา่งแทจ้รงิ 



 

 

ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยภาพดอกทวิลปิ หลากส ีหลายสายพนัธุ ์นับเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอธัยาศยั ทุง่ดอก
ทิวลิป พิเศษ ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าลา้นดอก ที่มีพิเศษเฉพาะแค่เดือนเมษายน ของทุกปี
เทา่น้ัน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูรซ์า (Bursa) (ระยะทาง 154 กโิลเมตร ใชเ้วลา 2 ช ัว่โมง) เมอืงนี้

นับเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้แต่ปลายสมยัโรมนัในยุคจกัรวรรดไิบเซน
ไทนท์ีค่รสิตศาสนาเฟ่ืองฟู มาจนถงึอาณาจกัรออตโตมนัหรอืยุคทีศ่าสนาอสิลามเฟ่ืองฟู ทีน่ี่จงึเป็นดั่ง
จุดยุทธศาสตรท์ี่ยงัคงหลงเหลือรอ่งรอยและกลิน่อายของการเปลีย่นผ่านศาสนาและวฒันธรรมที่
แตกต่างไวอ้ย่างเต็มเป่ียม  มีความส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที ่4 ของประเทศและเมืองนีย้งัมีช ือ่เสยีง
ทางดา้นเสน้ไหมเพือ่ส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซนตเ์พือ่น าไปทอเป็นพรมในอดตีเคย
เป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดย้า้ย
เมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของกรงุคอนสแตนดโินเปิล 

พกั  HOLIDAYS INN BURSA /ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที-่2 เมอืงบูรซ์า่ ยอ้นยุคสู่เมอืงโบราณ -เมอืงคูซาดาซ ึ B L D 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  
08.00 น. น าท่านชมความงามของมสัยดิเกา่แก ่ของเมอืงบูรซ์า่  Ulucami  (Grand Mosque), the Green Mosque 

ละ the Green Mausoleum ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และความประณีตของงานกระเบือ้งประดบัทีม่ี
สสีนัลวดรายทีล่ะเอยีด และซบัซอ้นอย่างพสิดาร ทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องศาสนาอสิลาม และรูป
เรขาคณิต ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองทีใ่นอดตีกษตัรยิท์ีเ่คยปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็น
ทีฝั่งศพ และนอกจากน้ันยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามรม่ร ืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช้ ือ่ว่าเป็น
เมืองทีม่ีสีเขยีว Green Bursa สุสานสีเขยีว Green Tomb สุเหรา่สีเขยีว หรอื Yesil Mosque สถานทีศ่กัดิส์ิทธิท์าง
ศาสนา ทีม่ีความสวยงามอกีแห่งหน่ึงของเมืองเบอรซ์า ถูกสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชือ่ Haci 
Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสุเหรา่มีความโดดเด่นดว้ยการใชก้ระเบือ้งหนิอ่อนสฟ้ีาเขยีว
ในการตกแต่ง ผนังและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบือ้งโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนีภ้ายในสุเหรา่แห่งนี้
ยงัมทีีบ่รรจศุพของสุลต่านเมหเ์มดที ่1 และครอบครวั สถานทีแ่ห่งนีจ้งึถอืไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคุณค่าของประเทศ
ตุรก.ี...ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองทีใ่นอดตีกษตัรยิท์ีเ่คยปกครองอาณาจกัรออตโตมนั ไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นทีฝั่ง
ศพ และยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามรม่ร ืน่ดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุ่ม  



 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 น าท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum)(ระยะทาง250กม.ประมาณ 2-3 ชม.) 

ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยี ซ ึง่เป็นเมืองโบราณของกรกีทีม่ีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิในราวปี 281-
133 กอ่นครสิตกาลของราชวงศแ์อทตาลดิ ซ ึง่ในปัจจบุนันีม้เีมอืงเบอรก์ามุนตัง้อยูใ่กลก้บับรเิวณนี ้ 

13.00 น. น าท่านนั่งกระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขาโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกซึง่จุผูช้มไดถ้งึ10,000 คน ชมซาก
โบราณสถานที่ยงัคงความสวยงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ที่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัที่พวกกรกีเขา้มา
ปกครองทีบ่รเิวณน้ันและมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทีเ่มืองเพอรก์ามมัและถดัไปในจะเป็นบรเิวณ วหิารเทพเจา้ซสุ หรอื 
เซอุส ตัง้อยู่ซ ึง่รูปป้ันเทพเจา้ซสุแห่งนีปั้จจบุนันีเ้หลอืแต่สว่นฐานเทา่น้ัน แทน่บูชาถูกน าไปเก็บในพพิธิภณัฑแ์ปร ์
กามนัทีก่รงุเบอรล์นิในศตวรรษที ่19 

 
จากนัน้ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิ ทางสู่ เดนิทางสู่เมอืง คูซาดาซ ึ(Kusadasi)  เมืองคูซาดาซ ึแปลว่า “เกาะ

นก” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรก ีตดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีน เป็นท่าเรอืส าคญั เรอืทีล่่องทะเลอเีจยีนจอดทีคู่ซาดาซึ
เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไปเทีย่วเมอืงเอเฟซสุ นอกจากนี ้ยงัเป็นเมอืงตากอากาศและเล่นกฬีาทางน ้าทีนิ่ยมแพรห่ลาย ทัง้ยงัเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ช ือ่อกีดว้ย…จากน้ันเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั  Ramada Plaza Hotel   5*  (Kusadasi) /หรอืเทยีบเท่า  

  
วนัที-่3 เมอืงคูซาดาซ ึ- บา้นพระแม่มาร ี- เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ - เมอืงปามุคคาเล่ – ปราสาท

ปุยฝ้าย 
B L D 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
08.00 น.  ท่าน เดนิทางสู่  บา้นพระแม่มาร ี(House Of The Virgin Mary) เล่ากนัว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิซสุกบันักบุญ

จอหน์ในปี ค.ศ. 37 และ 48 และสิน้พระชนมล์งทีน่ี่ ปัจจุบนัทีน่ี่ถูกเปลี่ยนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาทีเ่ล่าลือกนัว่ามี
อ านาจในการรกัษาโรคได ้พวกชาวกรกีออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชมุนุมกนัทีโ่รงสวดในวนัที ่15 สงิหาคม เพือ่ฉลองเทศกาลพระ
แม่มารเีสด็จสู่สวรรค ์ส านักวาตกินัถอืว่าทีน่ี่เป็นอารามแห่งหน่ึง 



 

 

  น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเครือ่งหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกีชม  ศูนยผ์ลิตเสือ้หนัง
คุณภาพสูง ซึง่ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยงัผลิตเสือ้หนังส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ 
Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้   น าท่าน ชมเมอืงเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมืองโบราณทีม่ีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดทีีสุ่ดเมอืงหน่ึง เคยเป็น
ทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองขึน้ทีน่ี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนครสิตกาล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ได ้
สถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่ สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่า  มารถจผุูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่
ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี ้เชน่ คอนเสริต์ของฮูลโิอ องิเกลเซยีส น าท่าน  ชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman 
Bath) ทีย่งัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี้ ชมบา้นเศรษฐใีนสมยัก่อนทีป่ระดบั ตกแต่งดว้ย
กระเบือ้งหลากสปูีพืน้อย่างสวยงาม หอ้งสมุดโบราณทีม่ีวธิกีารเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็น
ศลิปะแบบเฮเลนนิสตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
14.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทางประมาณ 185 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ช ัว่โมง) 

ปามุคคาเล่ ถอืเป็นความมหศัจรรยพ์นัลกึของธรรมชาตอิย่างหน่ึง ซึง่เกดิจากธารน ้าแรร่อ้นทีไ่หลมาจากภูเขาทางทิศ
เหนือ ผ่านมายงับรเิวณนีเ้ป็นช ัว่นาตาปีนับพนัปี น ้าแรร่อ้นสายนีม้ีส่วนผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รอืแรเ่กลอืชนิดหน่ึง
ทีผ่มเห็นแลว้ก็อดนึกถงึดนิสอพองในบา้นเราไม่ได ้น ้าแรท่ีน่ี่มอีุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส เมือ่น ้าแรเ่ย็นตวัลงได ้
ตกผลกึเป็นสขีาวโพลนปกคลุมเขาทัง้ลูก เมือ่มองไกลๆหลายคนทีไ่ม่รูจ้กัมากอ่นอาจนึกว่าเป็นภเูขาหมิะ.....เมอืงทีม่ีน ้าพุ
เกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิ ผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แก่สมยักรกี ก่อนทีจ่ะไหลลงสู่หนา้ผา ผลจากการ
ไหลของน ้าพุเกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจาการแข็งตวัของแคลเซยีม
ท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาวซึง่มคีวามงดงามมาก 

16.30 น. น าท่านเดินทางถงึเมอืงปามุคคาเล่  น าท่านชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle มหศัจรรย ์ปราสาทปุยฝ้าย แห่ง 
ตุรกเีมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้น ทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมนัเช ือ่ว่าน ้าพุรอ้นดงักล่าวสามารถรกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง  
เมอืงโบราณ “ฮรีาโพลสี”(Hierapolis) ตามต านานกล่าวว่าสรา้งขึน้ในราว 190 ปีกอ่นครสิกาลใกล ้ๆ กบัธารน ้าแรท่ีเ่ป็น
ตน้ธารแห่งปามุคคาเล่ โดยพระเจา้ Eumenes ที ่2 ในชว่งศตวรรษที ่2-3 เมอืงฮรีาโพลสีเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสุด กอ่นจะ
ล่มสลายในศตวรรษที ่7 จากการโจมตขีองอาหรบั..อสิระใหท่้านลงแชง่เทา้ หรอื ถ่ายรูปตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
พกั Colossae Thermal Spa 5*  (Pamukkale )  

 
วนัที-่4 เมอืงปามุคคาเล่ – เมอืงคอนย่า - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - เมอืงคปัปาโดเกยี - ระบ า

หน้าทอ้ง Belly Dance 
B L D 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า(Konya)   (ระยะทางประมาณ 387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง)  

เมอืงคอนย่า ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุคในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 ซึง่เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาว
เตริก์ในตุรก ีหรอืทียุ่คน้ันเรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภมูิภาคแถบนี้
อกีดว้ย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง 



 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
13.30 น.  น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรอืส านักลมวน เร ิม่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟ

ลานา เจลาเลดดนิ รบู ีซึง่เช ือ่กนัว่าชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลามหรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนา
ครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลามโดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนั กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ 
รูมี่ ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana 
Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใช ้
สมีากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตรของเมฟลาดว้ย จากน้ัน
เดนิทางต่อ ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไลน”์ (Caravansarai) ทีพ่กัแรมระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมยั
ออตโตมออกเดินทางต่อสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ซึง่องคก์าร
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ท่านจะไดช้มวิถีชวีิตตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลบักบั
ภเูขารวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใส 

จากนัน้ เดนิทางตอ่สูเ่มอืงคปัปาโดเกยีคปัปาโดเกยี(Cappadocia) พืน้ทีท่ีเ่รยีกกนัว่า “คปัปาโดเกยี” ในปัจจบุนัเป็นเพยีง
เศษเสีย้วของอาณาจกัรเฮเลนิสตคิ ต่อมาจงึกลายเป็นมณฑลการปกครองหน่ึงของโรมนั อาณาเขตเดมิครอบคลุมพืน้ที่

หลายรอ้ยไมล ์แผ่ออกไปทางตะวนัออกและตะวนัตก ทีค่ปัปาโดเกยีเกดิจากการระเบิดของภูเขาไฟ 3 ลูก จนกลายมาเป็น
หนิรูปต่างๆ ทีถู่กกดักรอ่นจากลมและฝน หมิะและน ้ามานับลา้นปี ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมของตุรก ีในอดตีทีแ่ห่งนีเ้คยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของผูค้น ในแต่ละยุคแต่ละสมยัจงึเกดิการยุดเจาะให ้
เกดิเป็นทีพ่กั ในถ า้ คปัปาโดเกยีมพีืน้ที่นัับพนัตารางไมล ์ครอบคลุมพืน้ทีข่องเมอืงเล็กเมอืงนอ้ยในแถลตอนกลางของตรุก ี
ไดแ้ก่เมืองเคยเ์ชอร ,ีเนฟเชอีร,์อุชหิซารแ์ละ อูรก์ุป,อวานอสและเกอเรเม….ถงึเมืองคปัปาโดเกยีน าท่านเดนิเล่น 
หมู่บา้นอวานอส (Avanos Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆที่มีคนอาศัยอยู่ราว 12,000 คน มีช ือ่เสียงในเร ือ่งของ
เคร ือ่งป้ันดินเผาและเซรามิก เน่ืองจากมีแม่น ้าทีม่ีดินตะกอนแดงไหลผ่าน ชาวบา้นเลยน าดินมาลองป้ันใชเ้ป็นอุปกรณ ์
เคร ือ่งใชใ้นครวัเรอืน ในปัจจบุนัไดป้ั้นขายจนพฒันามาเป็นอาชพี 

คา่ อาหารค า่(Turkish Night ) @ Evranos Restaurant  (Main  Course  chicken Or Fish Or Beef WITH 
UNLIMTED ALCOLIC AND NONALCOGOLIC DRIKS  ) พรอ้ม ชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง สุดเซก็ซี ่อนัเลือ่ง
ช ือ่ สสีนัยามราตร ี"Belly Dance เคา้ว่ากนัว่ามาเทืย่วตุรกหีากไม่ไดด้นิเนอรด์โูชวร์ะบ าหนา้ทอ้งของสาวเตอรก์ชิ แสดง
ว่ายงัมาไม่ถงึตุรก ี การแสดงระบ าหนา้ทอ้งถอืว่าเป็นอกีหน่ึงไฮไลทข์องการมาเทีย่วตุรก ี

พกั Hotel Dinler   Cappadocia 5* /หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัที-่5 เมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิไคมคัล ี- โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ - 
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่  

B L D 

04.30 น. Option ทวัรน์ั่งบอลลูน คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรฐั 
กจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดเด็ดขาด  คอื การขึน้บอลลูนดูพระอาทติยข์ึน้เหนือน่านฟ้าคปัปาโดเกยีคอืประสบการณอ์นัล า้ค่า 
เพราะทวิทศันค์ปัปาโดเกยีจากมุมสูง สวยงามเป็นอย่างมาก****กรุณาจองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิาร



 

 

ทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ
เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันัน้การเลอืกซือ้ Optional Tour ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของท่าน..  
(ทวัรน์ั่งบอลลูนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดซ้ ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนที่
โรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 
****ท่านทีส่นใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้ เจา้หน้าทีบ่รษิทับอลลูน รอรบัท่าน ณ โรงแรมทีพ่กั จากนั้น 
เจา้หน้าทีจ่ะตระเตรยีมความพรอ้มของผูโ้ดยสาร ตรวจสอบสภาพของบอลลูนอย่างละเอยีดอกีคร ัง้ ก่อนเป่าลมจนบอลลูน
ขนาดยกัษ ์ เพือ่เปิดประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความงดงามของเมอืงคาปาโดเจยี ทีเ่ป็นลกัษณะของถ า้
ทีเ่กดิจากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนั้น ท่านจะไดใ้บ
ประกาศนียบตัรทีร่อมอบใหก้บัทุกท่านโดยกปัตนัของท่านพรอ้มดืม่แชมเปญรว่มกนั ซึง่การนั่งบอลลูนทีต่ดิอนัดบัของโลกที่
ท่านไม่ควรพลาด.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
09.00  น.  น าท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่งปี ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็น
จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ก่อนที่
ศาสนาครสิตจ์ะเผยแพรใ่นคปัปาโดเกยี ผูค้นแถบนีนั้บถอืเทพเจา้กรกี-โรมนั จนเมื่อประมาณกลางครสิตส์ตวรรษที ่1 
เซนต ์ ปอล เดนิทางมาเผยแผ่ศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกยี แต่ดูเหมอืนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุคน้ันจะไม่ใหก้ารยอมรบั 
ท าใหผู้นั้บถอืศาสนาครสิตใ์นคปัปาโดเกยีตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ า้ขดุพืน้ลงไปเป็นอโุมงค ์เกดิ
เป็นเมืองใตด้นิขึน้มา และไดข้ดุเจาะบรเิวณเกอเรเม่ ท าใหเ้ป็  นโบสถถ์ า้จ านวนมาก กระทัง่ในครสิตศ์ตวรรษที ่5-6 ชาว
โรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาครสิต ์ส าหรบัโบสถถ์ า้ในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามมีากถงึ 365 หลงัดว้ยกนั (สรา้งตามตามจ านวนวนั
ใน 1 ปี) แต่ปัจจบุนัเปิดใหช้มเพยีงบางส่วนเท่าน้ันน าท่านชมเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church 
โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church จากน้ันอิสระใหท่้านเดนิชมถ า้หนิรูปทรงแปลก
ตา บางถ า้เคยเป็นโบสถแ์ละสถานทีท่างศาสนาครสิต ์ไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั ..จนถึงเวลานัด
หมาย  

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม(CarpetFactory)และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos 
Village) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั    

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.30 น. น าท่านชมนครใตด้นิไคมคัล ี(UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เมอืงใตด้นิขนาดใหญ่ อายุนับพนัปี 

เป็นอกีสิง่หน่ึงทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาถงึคปัปาโดเกยี คอืการไดล้งไปเทีย่วเมืองใตด้นิหรอืหลุมหลบภยัยามถูกศตัรูระราน ที่
คนสมยัก่อนขดุไวเ้พือ่ลงไปใชช้วีติในยามสงคราม ซึง่เมืองใตด้นิแห่งนีม้กีารขดุเจาะพืน้หนิลงไปช ัน้ใตด้นิ และแบ่งเป็นช ัน้
ต่างๆ ทีซ่อ่นหอ้งไวม้ากมาย มีทัง้หอ้งนอน หอ้งอาหารและ หอ้งน่ังเล่น หอ้งฯลฯ ซึง่ไม่ไดม้ีแค่ช ัน้สองช ัน้ แต่ลกึเกอืบ 100 
เมตร น าท่านเมอืง ชมเมอืงคปัปาโดเกยีขึน้ชมดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หล
ออกมาปกคลุมพืน้ที ่เมือ่วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรทีก่อ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขา รอ่งลกึ เนินเขา
กรวยหนิและเสารปูทรงต่างๆ ทีง่ดงาม …น าท่านเก็บภาพความสวยงาม ของเมอืงคปัปาโดเกยี เชน่  



 

 

น าท่านแวะถ่ายรูป จุดชมวิว ชม Camel  Rock /ชม Mushrooms view ชม Hunting Village /ชม 
Uchisar น าท่านชมหมู่บา้นอุชซิาร ์เมอืง อุชซิารU์chisar เป็นอีกเมืองทีนั่กท่องเทียวใหค้วามสนใจอย่างมาก 
เพราะหากมองเมอืงนีจ้ากระยะไกลจะเห็นภาพของภเูขาขนาดใหญ่ ซึง่มรีพูรนุไปเกอืบทัว่ภเูขาเหมอืนจอมปลวกแห่งคปัปา
โดเกยี และเต็มไปดว้ยหนิรูปกรวยคว ่า รปูกระโจม ตัง้กระจดักระจายไปทัว่ท าใหดู้แปลกตา แต่งดงาม ทีน่ี่มีบา้นของผูค้นที่

สรา้งไปตามหนิผา บางบา้นก็อยู่ในปล่องและบางครอบครวัอยู่ในถ า้กรวย ….Uchisar castle (แวะถ่ายรูป) กอ้นหิน
ขนาดยกัษ ์บนยอดของเนินเขา Uchisar hill เป็นจดุทีสู่งสุดในคปัปาโดเกยี แทจ้รงิแลว้ถูกสรา้งใหเ้ป็นป้อมปราการในชว่ง
ปลายจกัรวรรดไิบแซนไทน ์โดยการขดุเจาะ และเซาะใหเ้ป็นหอ้งเช ือ่มถงึกนั จนเมือ่หมดยุคสงครามแลว้ชาวเมอืงจงึใชเ้ป็น
ทีอ่ยู่อาศยั จนในปี 1960 ไดม้กีารหา้มอยู่อาศยั เน่ืองจากความปลอดภยัของโครงสรา้ง และอนุญาตใหเ้ขา้ชมไดเ้พยีงบาง
จดุเท่าน้ัน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Colossae Thermal Spa 5*  (Cappadocia ) /หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที-่6 กรุงอสิตนับูล - อโุมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาตนั B L D 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิเมอืงเคเซอรี ่(Kayseri Airport)  
11.20 น.               ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 2027 
13.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) หลงัตรวจรบัส าภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านสู่ภตัตาคารใน

เมอืง“อสิตนับูล” เมืองทีนั่กท่องเทีย่ว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยอืนสกัคร ัง้ในชวีิต เมืองทีท่ ั่วทัง้โลกต่างโจษจนัในความสวยงาม 
เมอืงทีไ่ดร้บัฉายาว่าเมอืง 2 แผ่นดนิ 3 อาณาจกัร เมอืงทีถู่กยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในเมอืงทีต่อ้งมาเยอืนใหไ้ดส้กัคร ัง้กอ่นตาย 
เมืองเอกแห่งศิลปะไบแซนไทน ์เพชรเม็ดงามแห่งจกัรวรรดอิอตโตมนั และทัง้หมดทัง้มวลนี ้คือ เศษเสีย้วหน่ึงของนิยาม
เมอืง ๆ นี.้.. 

14.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 



 

 

น า ท่ านชม  ฮิป โ ป โดรม 
Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ  สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรด ิเซปตมิอิุส เซเวรสุ เพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรม
ต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรด ิเซปตมิิอุส เซเวรุส เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่ดัแสดงกจิกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง 
ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตนิ ฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้แสดงประตมิากรรม
ต่าง ๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชเ้ป็นทีจ่ดังานพธิ ีแต่ในปัจจบุนัเหล ื อเพยีง
พืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะหเ์มต ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอื เสาทีส่รา้งในอยีปิต ์เพือ่ถวายแกฟ่าโรห ์
ตุตโมซสิที ่3 ถูกน ากลบัมาไวท้ีอ่ิสตนับูล เสาตน้ทีส่อง คือ เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอื เสาคอนสแตนตินที ่7  น าท่าน
ชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สุเหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแต่งภายใน 
ซึง่ท าเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกุหลาบ คารเ์นช ัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณเ์ด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน
เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Mina  ret 6 หอ เท่ากบัสุเหรา่ทีน่ครเมกกะ 
ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจกัรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่
หลงัจากจกัรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึได ้เปลีย่นโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถาน
แห่งชาตใินสมยั เคมาล อะตาเตริก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนา
อิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่
สมบูรณบ่์งบอกถงึความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตี่อครสิตศ์าสนา 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร รบัประทานอาหารค า่   
พกั Ramada Plaza   Hotel  5* (Istanbul )/หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัที-่7 กรุงอสิตนับูล- ล่องเรอืบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช ่– ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ-์

กรุงเทพมหานคร 
B L D 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรม 
07.30 น. น าท่าน  ล่องเร ือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise 

Along the Bosphorus (Private Boat) ใหท้่าน
ไดช้มทิวทศันท์ ัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตา “ช่อง
แคบบอสฟอรสั” เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมี
ความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหน้าที่เป็นเสน้แบ่ง
ระหว่างยุโรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลด าThe 
Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara 
มีความยาว 32 กโิลเมตร ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็น
จุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ ในการป้องกนัประเทศตุรกี
อีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี ้



 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจรญิอย่าง
สูงสุดทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดอิอตโตมนั ซึง่ไดแ้ผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งนี้
สรา้งโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซทิ ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความทีสุ่ลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคล ้
ยุโรปอย่างสุดขอบ ดงัน้ันไม่ว่าจะเป็นศลิปะ วฒันธรรม การด ารงชวีติ ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตก
ทัง้สิน้ พระราชวงัแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ชือ่ บลัยนั เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่
ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อก รายลอ้มพระราชวงัซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็กๆ 

ของชอ่งแคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึา
หนัก 4.5 ตนั ซึง่แขวนไวอ้ย่างโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ 

13.00 น. ณ ภตัตาคารไทย @ Pera Thai Restaurant  
จากน้ัน  น าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอื ตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่า

จะเป็นเคร ือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งช ือ่ของตุรก ีอย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ซึง่มี
ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย แนะน าว่าของทีต่ลาดสไปซแ์ห่งนีร้าคาไม่แพงเหมอืนกบัตลาดแกรนด ์บารซ์าร ์ท่านสามารถเลอืกซือ้
ไดโ้ดยอาจจะมตี่อรองราคาเล็กนอ้ย 

จากนั้น  ได้เวลาอันสมควรน าท่าเดินทางสู่ สนามบิน 

16.30 น. น าท่าเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 64 
วนัที-่8 กรุงเทพมหานคร x x x 
09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด 
หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและ
สถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ  
 
เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม Classical  Turkey –Bursa 8 Days  (TK) 
การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 15,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 



 

 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด   ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 
หมายเหตุ : อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินหรอืแจง้ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงินของท่านทาง
โทรศพัทจ์กัเป็นพระคณุยิง่..ราคาดงักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมในการโอนของธนาคารขออภยัในความไม่สะดวก 
อตัราคา่บรกิาร : โปรแกรม classical Turkey &Bursa  8D6N  
เน่ืองจากเป็นราคาต ัว๋กรุป๊ พเิศษ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

*ผูใ้หญ ่(12 ปี ขึน้ไป) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดนิทางไม่ 15-20   ทา่น ตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทัฯ 
*** ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนั และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ 
เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ กบัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่คงที ่/ สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะ

ยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ** 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(น า้หนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 20 

กโิลกรมั/ทา่น)  
 คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
 โรงแรม ทีพ่กั พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์อาหารตามทีร่ะบใุนรายการตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่รถโคช้ แอร ์ในการน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่น า้ระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด /ทา่น 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท ( ส าหรบัอาย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 

*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได*้ 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 399 บาท [ระยะเวลา 9-10 วนั] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายไุม่เกนิ 75 ปี 
 [รกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหตแุละสขุภาพวงเงนิ 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ืองในประเทศไทยหา้หมืน่ถงึ5

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ2 ลา้นบาทถงึ 5ลา้น]ปล.ขึน้อยูแ่ผนประกนัทีท่า่นเลอืก 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท,์แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ ขึน้อยูก่บัการบรกิาร 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่น า้หนักเกนิพกิดั 20 กโิลกรมั ตอ่ทา่น 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหด้แูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ  (คดิเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 50 USD) 
 ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  
2-3 ท่าน 

พกัหอ้งเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

10-17 เมษายน 2563 
11-18 เมษายน 2563 

45,900 .- 6,500.- 
ชัน้ธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่่านละ  90,000.—120,000 บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เท่านัน้) 



 

 

 

การใหท้ปิตามธรรมเนียม ทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ
ท่านเพือ่เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
การยกเลกิและการคนืเงิน        
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ท่านละ 10,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  15,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิัทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหา
นีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบินค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้



 

 

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทั
ฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้
จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไป
แลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่ว
เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางไดก้ระเป๋า
เดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       
หมายเหต ุ
 บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง 
 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัอาทกิารล่าชา้ของสายการบินการ

นัดหยุดงานการประทว้งภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจลอบุตัเิหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯทัง้นีจ้ะค านึงและรกัษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงินคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืงและไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้
หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะบรษิทัฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากทา่นถูก
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืด
หมู 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน
กรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิเทา่น้ัน
(ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภเูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน้ั์นๆ
ยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลกิบรษิทัฯไม่
สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้



 

 

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple 

Room ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนัซึง่อาจจะท าให ้
ทา่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน 

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ปัจจุบนัส าหรบัผูถ้อื passport ไทยไม่ตอ้งท าวซีา่ส าหรบัเขา้ตุรกแีลว้ค่ะ 
เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง โปรดศกึษาเง่ือนไขการจองทวัร ์และการยกเลกิทวัร ์ทีร่ะบุในรายการทัง้หมด
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏบิตัติามเง่ือนไขดงักล่าว 

 


