
 

 

 

 



 

 

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล – เมืองบูรซ์า x x D 
05.30 น.  พบกนัท่ี เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน S ประต ู 9 สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางกอ่นขึน้เคร่ือง... 
09.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล (บินตรง)โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK069  
  สายการบิน Full Service เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองตลอดการเดินทาง 
15.50 น. ถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล  (Istanbul) (เวลาทอ้งถ่ิน) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร หลงัจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีศลุกากรแลว้ … 
(เวลาประเทศตุรกีชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ Emirgan Park เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสดุและมีชือ่เสียงท่ีสดุของประเทศตรุกี โดยท่ี
ชว่งระหว่างเดือน เมษายน-กลางเดือน พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีจดังานเทศกาล
ดอกทิวลิป ซึง่แทจ้ริงแลว้ ประเทศตุรกีเป็นตน้กําเนิดดอกทิวลิปของโลก ไม่ใชป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์ บริษทัฯ 
มีความยินดีท่ีจะมอบสิ่งพิเศษใหก้บันักท่องเท่ียวทกุท่านไดส้มัผสัดินแดนท่ีเป็นตน้กาํเนิดดอกทิวลิปของโลกอย่าง
แทจ้ริง ใหท้่านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิป หลากสี หลายสายพนัธุ ์ นับเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้าม
อธัยาศยั ทุ่งดอกทิวลิป พิเศษ ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าลา้นดอก ท่ีมีพิเศษเฉพาะแค่เดือน
เมษายน ของทกุปีเท่าน้ัน 

 
 
 



 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองบูรซ์า (Bursa) (ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง) 

เมืองนี้นับเป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรย์าวนาน ตั้งแต่ปลายสมัยโรมันในยุค
จกัรวรรดิไบเซนไทนท่ี์คริสตศาสนาเฟ่ืองฟู มาจนถึงอาณาจกัรออตโตมนัหรือยุคท่ีศาสนาอิสลามเฟ่ือง
ฟู ท่ีน่ีจึงเป็นดั่งจุดยุทธศาสตรท่ี์ยงัคงหลงเหลือร่องรอยและกลิ่นอายของการเปล่ียนผ่านศาสนาและ
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งไวอ้ย่างเต็มเป่ียม  มีความสาํคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศและเมืองนี้ยงั
มีชือ่เสียงทางดา้นเสน้ไหมเพ่ือส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซนตเ์พ่ือนําไปทอเป็นพรม
ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ 
จากน้ันไดย้า้ยเมืองหลวงไปตัง้ท่ีเอดิรเ์น ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของกรงุคอนสแตนดิโนเปิล 

 
พกั  HOLIDAYS INN BURSA /ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่-2 เมืองบูรซ์า่ ยอ้นยุคสู่เมืองโบราณ -เมืองคูซาดาซ ึ B L D 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  
08.00 น. นําท่านชมความงามของมสัยิดเกา่แก ่ ของเมืองบูรซ์า่  Ulucami  (Grand Mosque), the Green Mosque 

ละ the Green Mausoleum ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และความประณีตของงานกระเบือ้งประดบัท่ีมี
สีสนัลวดรายท่ีละเอียด และซบัซอ้นอย่างพิสดาร ทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องศาสนาอิสลาม และ
รูปเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองท่ีในอดีตกษตัริยท่ี์เคยปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองนี้
เป็นท่ีฝังศพ และนอกจากน้ันยงัถกูตกแต่งใหเ้ป็นสวนท่ีสวยงามร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขยีวชอุ่มเป็นจาํนวนมาก จนไดช้ือ่วา่
เป็นเมืองท่ีมีสีเขยีว Green Bursa สุสานสีเขยีว Green Tomb สุเหร่าสีเขยีว หรือ Yesil Mosque สถานท่ีศกัดิสิ์ทธิ ์
ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอรซ์า ถูกสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชือ่ 
Haci Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสเุหรา่มีความโดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบือ้งหินอ่อนสีฟ้า
เขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดานดา้นในก็ถกูตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสีฟ้าเขยีวเชน่เดียวกนั นอกจากนี้ภายในสุเหร่า
แห่งนี้ยงัมีท่ีบรรจศุพของสุลต่านเมหเ์มดท่ี 1 และครอบครวั สถานท่ีแห่งนี้จึงถือไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของ
ประเทศตุรกี....ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองท่ีในอดีตกษตัริยท่ี์เคยปกครองอาณาจกัรออตโตมนั ไดใ้ชเ้มืองนี้
เป็นท่ีฝังศพ และยงัถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนท่ีสวยงามรม่รื่นดว้ยตน้ไมท่ี้เขยีวชอุม่  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเพอรก์ามมั (Pergamum)(ระยะทาง250กม.ประมาณ 2-3 ชม.) 

ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย ซึง่เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคญัของพวกเฮเลนนิสติกในราวปี 281-
133 กอ่นคริสตกาลของราชวงศแ์อทตาลิด ซึง่ในปัจจบุนันี้มีเมืองเบอรก์ามุนตัง้อยู่ใกลก้บับริเวณนี้  

14.00 น. นําท่านนั่งกระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขาโรงละครที่ชนัที่สุดในโลกซึง่จุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ชมซาก
โบราณสถานท่ียงัคงความสวยงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ท่ีถูกสรา้งขึน้ในสมยัท่ีพวกกรีกเขา้มา
ปกครองท่ีบริเวณน้ันและมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีเมืองเพอรก์ามมัและถดัไปในจะเป็นบริเวณ วิหารเทพเจา้ซสุ หรือ 



 

 

เซอสุ ตัง้อยู่ซึง่รปูป้ันเทพเจา้ซสุแห่งนี้ปัจจบุนันี้เหลือแตส่ว่นฐานเท่าน้ัน แท่นบชูาถกูนําไปเก็บในพิพิธภณัฑแ์ปร ์
กามนัท่ีกรงุเบอรลิ์นในศตวรรษท่ี 19 

 

จากนัน้ ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านออกเดิน ทางสู่ เดินทางสู่เมือง คูซาดาซึ (Kusadasi)  เมืองคูซาดาซ ึ แปลว่า 
“เกาะนก” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝ่ังทะเลอีเจียน เป็นท่าเรือสําคญั เรือท่ีล่องทะเลอีเจียนจอดท่ีคู
ซาดาซเึพ่ือใหนั้กท่องเท่ียวไปเท่ียวเมืองเอเฟซสุ นอกจากนี้ ยงัเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกีฬาทางนํ้าท่ีนิยมแพร่หลาย 
ทัง้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่อีกดว้ย…จากน้ันเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่แบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั  Ramada Plaza Hotel   5*  (Kusadasi) /หรือเทียบเท่า  

  
วนัที่-3 เมืองคูซาดาซ ึ - บา้นพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซสุ - เมืองปามุคคาเล่ – 

ปราสาทปุยฝ้าย 
B L D 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
08.00 น.  ท่าน เดินทางสู่  บา้นพระแม่มารี (House Of The Virgin Mary) เล่ากนัวา่พระแม่เสด็จมาเอฟิซสุกบันักบุญ

จอหน์ในปี ค.ศ. 37 และ 48 และสิน้พระชนมล์งท่ีน่ี ปัจจบุนัท่ีน่ีถูกเปลี่ยนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาท่ีเล่าลือกนัวา่มี
อํานาจในการรกัษาโรคได ้ พวกชาวกรีกออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชมุนุมกนัท่ีโรงสวดในวนัท่ี 15 สิงหาคม เพ่ือฉลองเทศกาล
พระแม่มารีเสด็จสูส่วรรค ์ สาํนักวาติกนัถือวา่ท่ีน่ีเป็นอารามแห่งหน่ึง 

  นําท่านเย่ียมชม  โรงงานเคร่ืองหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกีชม  ศูนยผ์ลิตเสื้อหนัง
คุณภาพสูง ซึง่ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทัง้ยงัผลิตเสือ้หนังส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ 
Versace , Prada , Michael Kors อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้   นําท่าน ชมเมืองเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีท่ีสุดเมืองหน่ึง เคยเป็น
ท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองขึน้ท่ีน่ีเม่ือประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 



 

 

ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ได ้
สถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเม่ือ สมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสา  มารถจผูุช้มไดก้วา่ 30,000 คน 
ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี้ เชน่ คอนเสิรต์ของฮูลิโอ อิงเกลเซยีส นําท่าน  ชมหอ้งอาบนํ้าแบบโรมนัโบราณ 
(Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํา้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี้ ชมบา้นเศรษฐีในสมยัก่อนท่ีประดบั ตกแต่ง
ดว้ยกระเบือ้งหลากสีปูพืน้อย่างสวยงาม หอ้งสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างลว้นเป็น
ศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความออ่นหวานและฝีมือประณีต 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
14.00 น.  นําท่านเดินทางสู ่เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ช ัว่โมง) 

ปามุคคาเล่ ถือเป็นความมหศัจรรยพ์นัลึกของธรรมชาติอย่างหน่ึง ซึง่เกิดจากธารนํ้าแร่รอ้นท่ีไหลมาจากภูเขาทางทิศ
เหนือ ผ่านมายงับริเวณนีเ้ป็นช ัว่นาตาปีนับพนัปี นํา้แรร่อ้นสายนี้มีส่วนผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รือแร่เกลือชนิดหน่ึง
ท่ีผมเห็นแลว้ก็อดนึกถึงดินสอพองในบา้นเราไม่ได ้ นํ้าแร่ท่ีน่ีมีอุณหภมิูประมาณ 35 องศาเซลเซยีส เม่ือนํ้าแร่เย็นตวัลง
ไดต้กผลึกเป็นสีขาวโพลนปกคลุมเขาทัง้ลูก เม่ือมองไกลๆหลายคนท่ีไม่รูจ้กัมาก่อนอาจนึกว่าเป็นภูเขาหิมะ.....เมืองท่ีมี
นํ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตดิ้น ผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก ก่อนท่ีจะไหลลงสู่หนา้ผา ผล
จากการไหลของนํ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจาการแขง็ตวัของ
แคลเซยีมทําใหเ้กิดเป็นแกง่หินสีขาวราวหิมะขวางทางนํา้เป็นทางยาวซึง่มีความงดงามมาก 

16.30 น. นําท่านเดินทางถึงเมืองปามุคคาเล่  นําท่านชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle มหศัจรรย ์ ปราสาทปุยฝ้าย 
แห่ง ตรุกีเมืองแห่งนํา้พุเกลือแรร่อ้น ท่ีซึง่ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือ่วา่นํา้พุรอ้นดงักลา่วสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้ง  
เมืองโบราณ “ฮีราโพลีส”(Hierapolis) ตามตํานานกล่าววา่สรา้งขึน้ในราว 190 ปีก่อนคริสกาลใกล ้ๆ กบัธารนํ้าแร่ท่ี
เป็นตน้ธารแห่งปามุคคาเล่ โดยพระเจา้ Eumenes ท่ี 2 ในชว่งศตวรรษท่ี 2-3 เมืองฮีราโพลีสเจริญรุ่งเรืองถึงขดีสุด 
ก่อนจะล่มสลายในศตวรรษท่ี 7 จากการโจมตีของอาหรบั..อิสระใหท้่านลงแชง่เทา้ หรือ ถ่ายรูปตามอธัยาศยัจนถึงเวลา
นัดหมายจากนัน้นําท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่แบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
พกั Colossae Thermal Spa 5*  (Pamukkale )  

 
วนัที่-4 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - เมืองคปัปาโดเกีย - 

ระบําหน้าทอ้ง Belly Dance 
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06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
07.30 น. นําท่านเดินทางสู ่เมืองคอนย่า(Konya)   (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ช ัว่โมง)  



 

 

เมืองคอนย่า ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคุในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 ซึง่เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาว
เติรก์ในตรุกี หรือท่ียุคน้ันเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ้าของประเทศ รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีสําคญัของภมิูภาคแถบ
นีอี้กดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
13.30 น.  นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรือสํานักลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย

เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึง่เชือ่กนัวา่ชายคนนี้เป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลามหรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือ
ศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจ
ลาเลดดิน รูม่ี ผูวิ้เศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี 
Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบ
มุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานสําหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์ บิดา และบุตรของเมฟ
ลาดว้ย จากน้ันเดินทางต่อ ระหว่างทางนําท่านชม “คาราวานสไลน”์ (Caravansarai) ท่ีพกัแรมระหวา่งทางของ
ชาวเติรก์ในสมยัออตโตมออกเดินทางต่อสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 
ชม.) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ท่านจะไดช้มวิถีชวิีตตามชนบทและทศันียภาพท่ีสวยงามของทุ่ง
หญา้สลบักบัภเูขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมืองคปัปาโดเกียคปัปาโดเกีย(Cappadocia) พืน้ท่ีท่ีเรียกกนัวา่ “คปัปาโดเกีย” ในปัจจบุนัเป็นเพียง
เศษเสีย้วของอาณาจกัรเฮเลนิสติค ต่อมาจึงกลายเป็นมณฑลการปกครองหน่ึงของโรมนั อาณาเขตเดิมครอบคลุมพืน้ท่ี
หลายรอ้ยไมล ์ แผ่ออกไปทางตะวนัออกและตะวนัตก ท่ีคปัปาโดเกียเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 3 ลูก จนกลายมาเป็น
หินรูปต่างๆ ท่ีถูกกดักร่อนจากลมและฝน หิมะและนํ้ามานับลา้นปี ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมของตรุกี ในอดีตท่ีแห่งนี้เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของผูค้น ในแต่ละยุคแต่ละสมยัจึงเกิดการยุดเจาะ
ใหเ้กิดเป็นท่ีพกั ในถํา้ คปัปาโดเกียมีพืน้ท่ีนัับพนัตารางไมล ์ ครอบคลุมพืน้ท่ีของเมืองเล็กเมืองนอ้ยในแถลตอนกลาง
ของตรุกี ไดแ้กเ่มืองเคยเ์ชอรี,เนฟเชอีร,์อุชหิซารแ์ละ อูรก์ุป,อวานอสและเกอเรเม….ถึงเมืองคปัปาโดเกียนําท่านเดิน
เล่น หมู่บา้นอวานอส (Avanos Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีมีคนอาศยัอยู่ราว 12,000 คน มีชือ่เสียงในเรื่อง
ของเครื่องป้ันดินเผาและเซรามิก เน่ืองจากมีแม่นํ้าท่ีมีดินตะกอนแดงไหลผ่าน ชาวบา้นเลยนําดินมาลองป้ันใชเ้ป็น
อปุกรณ ์ เครื่องใชใ้นครวัเรือน ในปัจจบุนัไดป้ั้นขายจนพฒันามาเป็นอาชพี 



 

 

คา่ อาหารคํ่า(Turkish Night ) @ Evranos Restaurant  (Main  Course  chicken Or Fish Or Beef 
WITH UNLIMTED ALCOLIC AND NONALCOGOLIC DRIKS  ) พรอ้ม ชมการแสดงระบําหนา้ทอ้ง สุดเซก็ซี ่
อนัเลื่องชือ่ สีสนัยามราตรี "Belly Dance เคา้วา่กนัวา่มาเท่ืยวตุรกีหากไม่ไดดิ้นเนอรด์โูชวร์ะบําหนา้ทอ้งของสาวเตอร ์
กิช แสดงวา่ยงัมาไม่ถึงตรุกี  การแสดงระบําหนา้ทอ้งถือวา่เป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องการมาเท่ียวตรุกี 

พกั Hotel Dinler   Cappadocia 5* /หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่-5 เมืองคปัปาโดเกีย - นครใตดิ้นไคมคัลี - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค - 
พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่  

B L D 

04.30 น. Option ทวัรน์ั่งบอลลูน คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรฐั 
กิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดเดด็ขาด  คือ การขึน้บอลลูนดูพระอาทิตยข์ึน้เหนือน่านฟ้าคปัปาโดเกียคือประสบการณอ์นัลํา้ค่า 
เพราะทิวทศันค์ปัปาโดเกียจากมุมสูง สวยงามเป็นอย่างมาก****กรุณาจองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บริษทัตวัแทนผูใ้หบ้ริการ
ทวัรบ์อลลูนในตุรกี มีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่สําหรบัประกนัภยัที่ทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ
เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันัน้การเลือกซือ้ Optional Tour ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน..  
(ทวัรน์ั่งบอลลูนน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ สําหรบัท่านที่ไม่ไดซ้ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน อิสระพกัผ่อน
ที่โรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 
****ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณลอ๊บบี ้ เจา้หน้าที่บริษทับอลลูน รอรบัท่าน ณ โรงแรมที่พกั จากนั้น 
เจา้หน้าที่จะตระเตรียมความพรอ้มของผูโ้ดยสาร ตรวจสอบสภาพของบอลลูนอย่างละเอียดอีกคร ัง้ กอ่นเป่าลมจนบอลลูน
ขนาดยกัษ ์  เพื่อเปิดประสบการณใ์หม่ที่ไม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความงดงามของเมืองคาปาโดเจีย ที่เป็นลกัษณะของ
ถํา้ที่เกิดจากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนัน้ ท่านจะได้
ใบประกาศนียบตัรที่รอมอบใหก้บัทุกท่านโดยกปัตนัของท่านพรอ้มดื่มแชมเปญร่วมกนั ซึง่การนั่งบอลลูนที่ติดอนัดบัของ
โลกที่ท่านไม่ควรพลาด.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
09.00  น.  นําท่านเย่ียมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่งปี ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํา้เป็น
จํานวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ ก่อนท่ี
ศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่ในคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบนี้นับถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตส์ตวรรษท่ี 1 
เซนต ์  ปอล เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุคน้ันจะไม่ใหก้าร
ยอมรบั ทําใหผู้นั้บถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถํา้ขดุพืน้ลงไปเป็น
อโุมงค  ์ เกิดเป็นเมืองใตดิ้นขึน้มา และไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเม่ ทําใหเ้ป็  นโบสถถ์ํา้จํานวนมาก กระทั่งใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาคริสต ์ สําหรบัโบสถถ์ํา้ในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีมากถึง 365 หลงั
ดว้ยกนั (สรา้งตามตามจาํนวนวนัใน 1 ปี) แต่ปัจจบุนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วนเท่าน้ันนําท่านชมเขา้ชม โบสถเ์ซนต ์
บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church จากน้ัน
อิสระใหท้่านเดินชมถํา้หินรูปทรงแปลกตา บางถํา้เคยเป็นโบสถแ์ละสถานท่ีทางศาสนาคริสต ์ ไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรง
ตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั ..จนถึงเวลานัดหมาย  

จากนัน้ นําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม(CarpetFactory)และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos 
Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั    

 
 
 
 
 



 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.30 น. นําท่านชมนครใตดิ้นไคมคัลี (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เมืองใตดิ้นขนาดใหญ่ อายุนับพนัปี 

เป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงคปัปาโดเกีย คือการไดล้งไปเท่ียวเมืองใตดิ้นหรือหลุมหลบภยัยามถูกศตัรูระราน ท่ี
คนสมยัก่อนขดุไวเ้พ่ือลงไปใชช้วิีตในยามสงคราม ซึง่เมืองใตดิ้นแห่งนี้มีการขดุเจาะพืน้หินลงไปช ัน้ใตดิ้น และแบ่งเป็นช ัน้
ต่างๆ ท่ีซอ่นหอ้งไวม้ากมาย มีทัง้หอ้งนอน หอ้งอาหารและ หอ้งน่ังเล่น หอ้งฯลฯ ซึง่ไม่ไดมี้แค่ช ัน้สองช ัน้ แต่ลึกเกือบ 
100 เมตร นําท่านเมือง ชมเมืองคปัปาโดเกียขึน้ชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึง่เกิดจากลาวาภเูขาไฟท่ี
ไหลออกมาปกคลุมพืน้ท่ี เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรท่ีก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก 
เนินเขากรวยหินและเสารปูทรงตา่งๆ ท่ีงดงาม …นําท่านเก็บภาพความสวยงาม ของเมืองคปัปาโดเกีย เชน่  
นําท่านแวะถา่ยรูป จุดชมวิว ชม Camel  Rock /ชม Mushrooms view ชม Hunting Village /ชม 
Uchisar นําท่านชมหมู่บา้นอุชิซาร ์ เมือง อุชิซารU์chisar เป็นอีกเมืองท่ีนักท่องเทียวใหค้วามสนใจอย่างมาก 
เพราะหากมองเมืองนีจ้ากระยะไกลจะเห็นภาพของภเูขาขนาดใหญ่ ซึง่มีรพูรนุไปเกือบทัว่ภเูขาเหมือนจอมปลวกแห่งคปัปา
โดเกีย และเต็มไปดว้ยหินรูปกรวยควํ่า รูปกระโจม ตัง้กระจดักระจายไปทั่วทําใหดู้แปลกตา แต่งดงาม ท่ีน่ีมีบา้นของ

ผูค้นท่ีสรา้งไปตามหินผา บางบา้นก็อยู่ในปล่องและบางครอบครวัอยู่ในถํา้กรวย ….Uchisar castle (แวะถา่ยรูป) 
กอ้นหินขนาดยกัษ ์ บนยอดของเนินเขา Uchisar hill เป็นจดุท่ีสูงสุดในคปัปาโดเกีย แทจ้ริงแลว้ถูกสรา้งใหเ้ป็นป้อม
ปราการในชว่งปลายจกัรวรรดิไบแซนไทน ์ โดยการขดุเจาะ และเซาะใหเ้ป็นหอ้งเชือ่มถึงกนั จนเม่ือหมดยุคสงครามแลว้
ชาวเมืองจึงใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั จนในปี 1960 ไดมี้การหา้มอยู่อาศยั เน่ืองจากความปลอดภยัของโครงสรา้ง และอนุญาต
ใหเ้ขา้ชมไดเ้พียงบางจดุเท่าน้ัน 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่แบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Colossae Thermal Spa 5*  (Cappadocia ) /หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่-6 คปัปาโดเกีย - กรุงอิสตนับูล  B L D 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
จากนัน้  นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินเมืองเคเซอร่ี (Kayseri Airport)  
11.20 น.               ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดย Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK 2027 
13.05 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตนับูล (Istanbul) หลงัตรวจรบัสําภาระเรียบรอ้ยแลว้นําท่านสู่ภตัตาคารใน

เมือง“อิสตนับูล” เมืองท่ีนักท่องเท่ียว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยือนสกัครัง้ในชวิีต เมืองท่ีทั่วทัง้โลกต่างโจษจนัในความสวยงาม 



 

 

เมืองท่ีไดร้บัฉายาว่าเมือง 2 แผ่นดิน 3 อาณาจกัร เมืองท่ีถูกยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองท่ีตอ้งมาเยือนใหไ้ดส้กัครัง้ก่อน
ตาย เมืองเอกแห่งศิลปะไบแซนไทน ์ เพชรเม็ดงามแห่งจกัรวรรดิออตโตมนั และทัง้หมดทัง้มวลนี้ คือ เศษเสีย้วหน่ึงของ
นิยามเมือง ๆ นี.้.. 

14.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
นําท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ  สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส 
เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ี
จดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ 
ตรงกลางเป็นท่ีตัง้แสดงประติมากรรมตา่ง ๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งนี้ใชเ้ป็น
ท่ีจดังานพิธ ี แตใ่นปัจจบุนัเหลื  อเพียงพืน้ท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซึง่เป็นท่ีตัง้ของเสาโอเบลิกส ์ 3 ตน้ คือ 
เสาท่ีสรา้งในอียิปต ์ เพ่ือถวายแก่ฟาโรหต์ุตโมซสิท่ี 3 ถูกนํากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ี
สาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7  นําท่านชม สุเหร่าสีน้ําเงิน Blue Mosque ท่ีมาของชือ่สุเหร่าสีนํ้าเงินเป็นเพราะ
เขาใชก้ระเบือ้งสีนํา้เงินในการตกแตง่ภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไม ้ เชน่ ดอกกุหลาบ คารเ์นช ัน่ ทิวลิป เอกลกัษณเ์ด่น
อีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชญิชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทําพิธีละหมาด Mina  ret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ี
นครเมกกะ 
ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 
สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์ เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสต ์
แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงได ้ เปลี่ยนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑ ์
สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติรก์ หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยิดของ
ศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 ปี ปัจจบุนัเปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความย่ิงใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสก
ทองท่ีสมบูรณบ่์งบอกถึงความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีตอ่คริสตศ์าสนา 

เย็น รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร รบัประทานอาหารคํา่   
พกั Ramada Plaza   Hotel  5* (Istanbul )/หรือเทียบเท่า  

 
วนัที่-7 กรุงอิสตนับูล- ล่องเรือบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช ่ – ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ-์

กรุงเทพมหานคร 
B L D 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
07.30 น. นําท่าน ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the 

Bosphorus (Private Boat) ใหท้่านไดช้มทิวทศันท์ัง้สองขา้งท่ี
สวยงามตระการตา “ชอ่งแคบบอสฟอรสั” เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่
และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ทําหนา้ท่ีเป็นเสน้แบ่ง
ระหว่างยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลดําThe Black Sea 
เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 
กิโลเมตร ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยุทธศาสตรท่ี์สําคญัย่ิง ใน
การป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตาม
ชอ่งแคบเหลา่นี ้

จากนัน้ นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม  พ ร ะ ร า ช ว ั งโ ด ล ม า บ า เ ช ่
Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิ
ออตโตมนั ซึง่ไดแ้ผ่ขยายอํานาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งนี้สรา้งโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซทิ ในปี ค.ศ. 
1843 ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคลย้โุรปอย่างสุดขอบ ดงัน้ันไม่วา่จะเป็นศิลปะ 
วฒันธรรม การดํารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิน้ พระราชวงัแห่งนี้ออกแบบโดย
สถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ชือ่ บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม 



 

 

ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อก รายลอ้มพระราชวงัซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของชอ่งแคบบอสฟอรสั 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรง แกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ซึง่แขวน
ไวอ้ย่างโดดเดน่ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ 

13.00 น. ณ ภตัตาคารไทย @ Pera Thai Restaurant  
จากน้ัน  นําท่านสู ่ตลาดสไปซ ์ Spice Market หรือ ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่

วา่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื่องชือ่ของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิ
โอ ซึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย แนะนําว่าของท่ีตลาดสไปซแ์ห่งนี้ราคาไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์ บารซ์าร ์ ท่าน
สามารถเลือกซือ้ไดโ้ดยอาจจะมีตอ่รองราคาเล็กนอ้ย 

จากนั้น  ไดเวลาอันสมควรนําทาเดินทางสู สนามบิน 
16.30 น. นําท่าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 64 
วนัที่-8 กรุงเทพมหานคร x x x 

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ  
 
เงื่อนไขการจองทวัร ์ โปรแกรม Classical  Turkey –Bursa 8 Days  (TK) 
การชาํระเงิน งวดที่1: สํารองที่นั่งมดัจาํท่านละ 15,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที่2: ชาํระส่วนที่เหลือท ัง้หมด   ภายใน 45 วนัล่วงหน้ากอ่นออกเดินทาง 
หมายเหตุ : อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินหรือแจง้ใหเ้จา้หน้าที่ของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทาง
โทรศพัทจ์กัเป็นพระคุณยิ่ง..ราคาดงักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมในการโอนของธนาคารขออภยัในความไม่สะดวก 
อตัราคา่บริการ : โปรแกรม classical Turkey &Bursa  8D6N  
เน่ืองจากเป็นราคาต ัว๋กรุป๊ พิเศษ จึงไม่มีราคาสําหรบัเดก็ และไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

*ผูใ้หญ่ (12 ปี ขึน้ไป) บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 15-20   ท่าน ตามท่ีไดต้กลงกบัทางบริษทัฯ 
*** ราคาอาจมีการปรบัขึน้-ลง ตามราคานํ้ามนั และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ 
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลี่ยนแปลงนี ้ ทางบริษทัฯ จะ

ยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั ** 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้นักท่องเท่ียว สายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 

20 กิโลกรมั/ท่าน)  
 คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีนํ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี 
 โรงแรม ท่ีพกั พรอ้มอาหารเชา้บฟุเฟต ์ อาหารตามท่ีระบใุนรายการตามรายการท่ีระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
 คา่รถโคช้ แอร ์ ในการนําเท่ียวตามรายการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  

2-3 ท่าน 
พกัหอ้งเดีย่ว
จา่ยเพ่ิม 

10-17 เมษายน 2563 
11-18 เมษายน 2563 

45,900 .- 6,500.-
ชัน้ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัรเ์ร่ิมตน้ที่ท่านละ  90,000.—120,000 บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมื่อที่นั่ง 

confirm เท่านัน้)



 

 

 

 คา่นํ้าระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / นํ้าดื่มบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด /ท่าน 
 คา่ประกนัอบุติัเหต ุ1,000,000 บาท ( สาํหรบัอาย ุ 70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได*้ 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 399 บาท [ระยะเวลา 9-10 วนั] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายไุม่เกิน 75 ปี 
 [รกัษาพยาบาลจากอบุติัเหตแุละสขุภาพวงเงิน 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ืองในประเทศไทยหา้หม่ืนถึง5

แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 2 ลา้นบาทถึง 5ลา้น]ปล.ขึน้อยู่แผนประกนัท่ีท่านเลือก 
อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท,์แฟกซ,์ เครื่องดื่มมินิบาร ์ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์  ขึน้อยู่กบัการบริการ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรมั ตอ่ท่าน 
 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําใหด้แูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพ่ือป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ  (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 50 USD) 
 ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบริการ 
 
การใหทิ้ปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ

ท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 
 
การยกเลิกและการคืนเงิน        
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆกต็ามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 10,000 บาท 
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  15,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกั

ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

6) ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 



 

 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดินทาง 
สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักท่องเท่ียวมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋า
เดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
หมายเหตุ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 14 วนักอ่นการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวกรณีท่ีเกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการบินการนัด

หยุดงานการประทว้งภยัธรรมชาติ การก่อจลาจลอุบติัเหต ุ ปัญหาการจราจรฯลฯทัง้นี้จะคํานึงและรกัษาผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมืองและไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระมาแลว้
หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะบริษทัฯสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบ หากท่าน
ถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 
 
 
 



 

 

ต ัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ําหนดซึง่ทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภเูก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ
ยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลิกบริษทัฯไม่
สามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple 

Room ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มกัมีความแตกต่างกนัซึง่อาจจะทําให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในชว่งฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ปัจจบุนัสําหรบัผูถื้อ passport ไทยไม่ตอ้งทําวีซา่สําหรบัเขา้ตรุกีแลว้คะ่ 
เพื่อประโยชนข์องผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร ์ และการยกเลิกทวัร ์ ที่ระบุในรายการท ัง้หมด
หลงัจากท่านทําการจองทวัรแ์ลว้ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 

 


