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ท่องเท่ียวประเทศตรุเคีย 9 วนั 6 คืน 
อิสตนับลู-ชานัคคาเล่-ปามคุคาเล่-คอนย่า-คปัปาโดเกีย-องัการ่า 

บินตรง....โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เท่ียวแดนมหศัจรรยอ์ญัมณีแห่งโลก 2 ทวีปเอเชียเเละยุโรป 

ห้ามพลาด!! **ชมดอกทิวลิปหลากสีสนั Tulip Fest2023 @Emirgan Park** 
เท่ียวชม Blue Mosque-โบสถฮ์าเกียโซเฟีย-ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย- 

ปราสาทปยุฝ้าย-ปามุคคาเล่-คอนย่า-เมืองถ า้คปัปาโดเกีย-ช้อปป้ิงสไปซม์ารเ์กต็ 
   

** พกัโรงแรม @คปัปาโดเกีย 2 คืน** 
บรษิทัฯขอน ำท่ำนท่องเทีย่วประเทศตุรเคยีดนิแดนแห่ง 2 ทวปีอย่ำงเอเชยีและยุโรป เป็นหนึง่ในประเทศทีม่ปีระวตัศิำสตรค์วำม
เป็นมำอนัยำวนำน รวมทัง้มสีถำนทีท่่องเทีย่วสวยงำมอนัหลำกหลำยพรอ้มใหท้่ำนไปเยอืนไดแ้ก่ 
อิสตนับูล เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิช่องแคบบอสฟอรสัและเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัล ำดบัตน้ๆของตุรเคยี 
ชานัคคาเล่ เมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรใ์กลก้บัแหลมเกลโิบลขูองกรซี เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอยในอดีต 

ปามุคคาเล่ เมอืงทีม่นี ้ำพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มำจำกใตด้นิไหลลงสูห่น้ำผำจนเกดิผลกึสขีำวก่อใหเ้กดิทศันียภำพของ  
  น ้ำตกสขีำวเป็นชัน้ ๆ หลำยชัน้จนไดร้บัฉำยำ”ปรำสำทปุยฝ้ำย” 
คอนย่า  อดตีเมอืงหลวงของอำณำจกัรเซลจคูอำณำจกัรแห่งแรกของชำวเตริก์ในตุรกหีรอืทียุ่คนัน้เรยีกว่ำอนำโตเลยี 

คปัปาโดเกีย เมอืงท่องเทีย่วสุดฮอตอนัดบัหนึง่ของตุรเคยี ดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนัน่ำอศัจรรย์ 
องัการ่า เมอืงหลวงของตุรเคยีและเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจำกอสิตนับูล เป็นทีต่ ัง้ของรฐับำลกลำง สว่น

รำชกำรต่ำง ๆ และสถำนเอกอคัรรำชทตูประเทศต่ำง ๆ  

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัหยดุสงกรำนต ์ 05-13 เม.ย. / 13-21 เม.ย. 2566 
    วนัหยดุยำว  28 เม.ย.-06 พ.ค./ 29 เม.ย.-07 พ.ค.2566 
    25 พ.ค.-02 มิ.ย. / 26พ.ค.-03 มิ.ย./ 02-10 มิ.ย./ 04-12 มิ.ย.2566 
       
 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
20.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish 

Airlines  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
23.05 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-069  
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง อิสตนับูล (ตุรกี) -โบสถเ์ซ้นต์โซเฟีย-สุเหร่าสีน ้ าเงิน Blue Mosque-ฮิปโปโดรม-พระราชวงั
ทอปกาปิ-ชานัคคาเล ่

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสูย่่านใจกลางนครอิสตนับูล Istanbul เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิช่องแคบบอส
ฟอรสัและเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัล าดบัตน้ๆของตุรเคยี น าท่านเข้ำชมโบสถเ์ซนต์โซเฟีย Mosque of 
Hagia Sophia สถานทีซ่ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชุมสวดมนตข์องชาว
มุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลกัอย่างวจิติร แวะชมภายนอก
และถ่ายรปูกบัสเุหร่ำสีน ้ำเงิน Blue Mosque อนัโด่งดงัสรา้งโดยการใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแต่ง
ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไม ้เช่น ดอกกุหลาบ คารเ์นชัน่ และผา่นชมจตุัรสัสลุต่ำนอะหเ์มต หรือฮิปโปโด
รม Hippodrome คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ น าท่านชม
ภายนอกและถ่ำยรปูกบัพระรำชวงัทอปกำปิ Topkapi Palace ซึง่เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 มี
หอ้งทีโ่ด่งดงัคอืหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นทีเ่กบ็สมบตัแิละวตัถุล ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปิ ดา้ม
ประดบัมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรตัเป็นไฮไลท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองชานัคคาเล่ Canakkale เมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรใ์กลก้บัแหลมเกลโิบลู

ของกรซี เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอยในอดตี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว, Canakkale หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ชานัคคาเล-่ม้าไม้เมืองทรอย-ปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส -ปราสาทปยุฝ้าย 
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมม้าไม้เมืองทรอย Trojan Horse มา้ไมท้ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรฮ์อลลี

วูด้เรื่องทรอย Troy ในปี 2004 หลงัจากนัน้ทางทมีงานจงึมอบมา้ไมจ้ าลองตวัน้ีใหก้บัทางการตุรก ีเพือ่เป็น
เกยีรตแิละสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเล่  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมอืง
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ทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิไหลลงสูห่น้าผาจนเกดิผลกึสขีาวเหมอืนธารน ้าไหล (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง  
บ่ำย น าท่านชมนครโบราณเฮียราโพลิส Hierapolis ทีแ่ปลว่าเมอืงแห่งความศกัดิส์ทิธิ ์สนันิษฐานกนัว่ามอีายุ

กว่า 2,200 ปี ตัง้อยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล่บรเิวณทางเขา้จะพบกบัหลุมศพจ านวนมาก พืน้ทีต่รงนี้
เรยีกว่าเนโครโพลสิ Necropolis เป็นหลุมศพของผูม้อีทิธพิลในสมยัโบราณ เมื่อเขา้ไปภายในจะมซีากโบราณ
ของสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ  และชมปราสาทปยุฝ้าย Cotton Castle โดยลกัษณะทีโ่ดดเด่น เป็นเนินเขาสขีาว
โพลน เน่ืองจากทีส่ว่นใหญ่เตม็ไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซีย่มคารบ์อเนตตกตะกอน ก่อใหเ้กดิทศันียภาพ
ของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ ๆ หลายชัน้ เป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว, Pamukkale หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  ปามุคคาเล-่คอนย่า-คาราวานสไรน์-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย 
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคอนย่า Konya (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ในอดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัร
เซลจคูเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรกหีรอืทียุ่คนัน้เรยีกว่าอนาโตเลยี ถอืเป็นอู่ขา้วอู่น ้าของ
ภูมภิาค 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูกบัพิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า Mevlana Museum ทีภ่ายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลมิ ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลมิ จากนัน้น าท่าน
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ผา่นชมคาราวานสไรน์ Caravanserai ทีพ่กักองคาราวานในอดตีของสุลต่านฮานี สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่
13 ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า สว่นบรเิวณอื่นจดัเป็นครวั หอ้งน ้า และ
หอ้งนอน จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia เมอืงท่องเทีย่วสุดฮอตอนัดบั
หน่ึงของตุรเคยี ดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็น
บรเิวณกวา้ง  เมือ่วนัเวลาผา่นไปเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิรูปแท่ง
กรวยคว ่า ปล่อง กระโจม โดม จนไดช้ื่อว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Cappadocia หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า คปัปาโดเกีย-นครใต้ดิน Underground City-เกอเรเม่-หบุเขานกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส 
05.00 น.  ทวัรแ์นะน าพิเศษ!! ส าหรบัท่านท่ีซ้ือทวัร ์Hot air Balloon พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

(ทวัร ์Hot Air Balloon ไม่รวมในค่าทวัร ์ค่าข้ึนบอลลูน USD280.00 / ท่าน ต้องแจ้งและช าระเงิน
ล่วงหน้ากบัทางหวัหน้าทวัรอ์ย่างน้อย 2-3 วนั **ทัง้น้ีการขึ้น Hot Air Balloon ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ
ในแต่ละวนั**    
ส าคญัมาก!! ประกนัอบุติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเครื่องร่อน
ทุกประเภท ดงันัน้ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน***กรณียกเลิกทวัรไ์มส่ามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี**   

เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านชมนครใต้ดิน Underground City ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ
ภยัจากขา้ศกึศตัรใูนยามสงครามของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยชัน้ล่างทีล่กึทีสุ่ดลกึถงึ 85 เมตร และมคีรบ
ทุกอย่างทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครวั, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 
แมจ้ะเป็นเมอืงทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเยน็สบาย มอีุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านเทีย่วชมภูมปิระเทศในแถบคปัปาโดเกยี ทีเ่ป็นพืน้ทีว่กวนดงัเขาวงกตทว่ามคีวามงดงามและน่า

อศัจรรยเ์ป็นระยะทางยาวหลายกโิลเมตรทีอ่ยู่ระหว่างเกอเรเม่ Goreme และยชิูซาร ์Uchisar ในเขตแควน้
เนฟเชยีร ์น าท่านชมววิหบุเขานกพิราบ Pigeon Valley เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัอกีแห่ง ซึง่มจีุดชมววิ
อยู่ตรงบรเิวณหน้าผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นรเูพือ่ให้นกพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู่อย่างมากมาย 
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จากจุดนี้สามารถมองเหน็ปราสาทอุชซิารไ์ดจ้ากระยะไกล  ผา่นชมเมอืงอุชซิาร ์Uchisar ทีม่จีุดเด่นคอืภูเขา
ขนาดใหญ่มรีพูรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยี ์มสีว่นหน่ึงของหนิ
เหล่าน้ีทีม่คีนอาศยัอยู่ภายในลกัษณะเป็น “บา้นถ ้า” นบัจากอดตีถงึปัจจุบนั น าท่านสู่หมู่บ้านอวานอส 
Avanos Village หมูบ่า้นทีม่ชีื่อเสยีงเกีย่วกบัเครื่องปัน้ดนิเผาและงานเซรามกิ มแีมน่ ้าไหลผา่นแต่เป็นแมน่ ้า
ทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแมน่ ้ามาลองปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น 
ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปัน้พวกโอ่ง แจกนั และเครื่องประดบับา้น  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Cappadocia หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  คปัปาโดเกีย-องัการา่-ทะเลสาบเกลือ-สสุานอตาเติรก์-Safranbolu 

เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รงุองักำรำ Ankara เมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี เป็นเมอืงที่
ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับูล เป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทตู
ประเทศต่าง ๆ ในตุรเคยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  ระหว่างทางน าท่านชมทะเลสำบเกลือ 
Salt Lake ทะเลสาบน ้าเคม็ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของตุรก ีและเป็นทะเลสาบน ้าเคม็ทีม่เีปอรเ์ซน็ตข์องเกลอืสงู
ในหน้ารอ้นน ้าทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแต่กองเกลอืทีต่กผลกึเป็นแผน่หนาหลายสบิเซนตเิมตร
มองเหน็เป็นพืน้สขีาวสุดสายตาและทีท่ะเลสาบเกลอืแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าหนงั Star War ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านชมสสุานอตาเติรก์ Ataturk Mausoleum อนุสรณ์สถานและสสุานของมุสตาฟา เคมลั อาตาเตริก์ซึง่

เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของตุรเคยีหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้สาธารณรฐัตรุกแีละประธานาธบิดี
คนแรกของตุรเคยี จากนัน้เดนิทางต่อสูเ่มือง Safranbolu City (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Safronbolu หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ Safranbolu-อิสตนับูล-สไปซ์มารเ์กต็-จตุัรสัทกัซิมสแควร ์
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุอิสตนับูล Istanbul (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  
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  และน าท่านเดนิทางสูต่ลาดสไปซ์ Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝาก
คุณภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไมว่่าจะเป็นเครื่องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อนั
เลื่องชื่อของตุรกซีึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

  (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 
 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิงย่านจตุัรสัทกัซิมสแควร ์Taksim Square หน่ึงในแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่เป็น

ย่านทีค่กึคกัทีสุ่ดในมหานครอสิตนับูลเพราะเป็นย่านทีเ่ป็นจุดศูนยร์วมของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก มชีอ็ปป้ิง
สตรทีทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดโ์ลคอลและแบรนดด์งัใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 
(เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 
**หากท่านสนใจจองร้าน Nusr-Et Steakhouse หรือ Salt Bae, Istanbul สามารถแจ้งกบัทางหวัหน้า
ทวัรล่์วงหน้า 2-3 วนัล่วงหน้า จ่ายเพ่ิม  USD120.00 / ท่าน (ไม่รวมรถรบั-ส่ง)  
***Menu: Goat Cheese Salad, Onion Flower, Spanich, Baked Potato or Home Made Fries, Marinated 
Sliced Beef, Rock of Lamb, 1soft Drink, Water***  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Istanbul หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด อิสตนับูล-ชมดอกทิวลิปสวนอีเมอรก์นั - Balat Old Houses -หอคอยกาลาตา-สนามบิน 
เช้ำ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

น าท่านแวะชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนอีเมอรก์นั Emirgan Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ
เมอืงอสิตนับูล ซึง่เป็นศูนยก์ลางการจดังานเทศกาลดอกทวิลปิตุรก ี 
(ดอกทวิลปิจะบานในช่วงปลายเดอืนม.ีค.-ปลายเมษายนของทุกปี ประมาณ 3-4 สปัดาหซ์ึง่ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศซึง่ปี2566 น้ีจะบานชา้กว่าปกต)ิ **กำรชมดอกทวิลปิเป็นรำยกำรแถมไมม่ใีนรำยกำรทวัรป์กต ิดงันัน้
กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงพ.ค.- ม.ิย.ไม่มรีำยกำรชมสวนดอกไม*้* 

  จากนัน้น าท่านสูย่่านบ้านหลากสีสนัคลัเลอรฟ์ลู Colorful House หรือ Balat Old Houses จุดเชค็อนิน์
ถ่ายรปูสุดฮติแห่งใหมข่องอสิตนับูล และน าท่านผา่นชม Galata Tower หอคอยหนิสไตลโ์รมนัเป็นหน่ึงใน
แลนดม์ารก์ของเมอืงอสิตนับูล ถูกสรา้งขึน้ในปีถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1348 เพื่อแทนทีห่อคอยกาลาตาเก่าใน
ยุคบาเซนไทน์บรเิวณชัน้บนของหอคอยกาลาตา มรีา้นอาหารและคาเฟ่ไวค้อยบรกิาร ซึง่สามารถมองเหน็
ววิทวิทศัน์ของบอสฟอรสั ถนนใกลเ้คยีงในเขตกาลาตาคาราคอ็ยอนัเก่าแก่ และบรเิวณโดยรอบของนครอสิ
ตนับูล   (เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

 
บ่าย  น าท่านสูแ่หล่งช้อปป้ิงแลนมารค์แห่งใหม่ Galata Port ย่านท่าเรอืกาลาตาทีม่ทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหารและ

คาเฟ่ต่างๆ หลากหลายรา้นไวค้อยบรกิารอสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงววิและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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(เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 
  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอิสตนับูล  
 

วนัทีเ่ก้า  สนามบินสวุรรณภมิู 
01.45 น.  ออกเดินทางจากนครอิสตนับูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-068 
15.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรอืมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรอืมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ หรือสถำนท่ีใดท่ีไม่สำมำรถเข้ำชมได้ด้วยสำเหตุต่ำงๆ หรือ
สถำนท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  บริษทัฯ ขออนุญำตท ำกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

  
 

หมำยเหต ุ รำยกำรทวัรร์วมกำรแวะชมกำรสำธิตกรรมวิธีกำรผลิตสินค้ำพ้ืนเมอืงท่ีมีคณุภำพและช่ือเสียง
โด่งดงัไปทัว่โลกของประเทศตุรเคีย อำทิ โรงงำนทอพรม , โรงงำนเซรำมิก ,ร้ำนเครื่องประดบั, 
โรงงำนเครื่องหนังและร้ำน Candy Shopหรือขนมพ้ืนเมืองเตอรกิ์ชดีไลท ์เพ่ือให้ท่ำนได้เลอืก
ซ้ือเป็นของฝำกของท่ีระลึก เป็นต้น 
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อตัรำค่ำเดินทำง  วนัหยดุสงกรำนต ์ 05-13 เม.ย. / 13-21 เม.ย. 2566 
    วนัหยดุยำว  28 เม.ย.-06 พ.ค./ 29 เม.ย.-07 พ.ค.2566 
    25 พ.ค.-02 มิ.ย. / 26พ.ค.-03 มิ.ย./ 02-10 มิ.ย./ 04-12 มิ.ย.2566 
 
***ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน...กรณียกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ทกุกรณี (Non Refund)*** 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

**ไม่รวมค่ำทิปคนขบั, มคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 3,500 บำท    
โดยเรียกเกบ็พร้อมค่ำทวัร ์** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั  ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรยีกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมำยเหต ุ
• อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน ไม่มีรำคำเดก็ และจะต้องช ำระ

มดัจ ำ หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
• อตัรำค่ำเดินทำงและตัว๋โดยสำรน้ีเป็นอตัรำรำคำพิเศษ ดงันัน้หำกมีกำรออกตัว๋โดยสำรแลว้ไม่สำมำรถขอ 

รีฟันดห์รือขอคืนเงินได้ทุกกรณี 
 
 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Turkish Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-// อสิตนับูล-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

Fantastic Turkey 9D6N/ TK  
ท่องเท่ียวประเทศตุรเคีย 9 วนั 6 คืน 

05-13เม.ย.66 
28เม.ย.-06 พ.ค.66 
29 เม.ย.-07 พ.ค.66 

 

 
13-21 เม.ย.2566 

 
พ.ค.- มิ.ย.2566 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 38,995.- 49,995.- 33,559.- 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 9,995 11,000 9,995 
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• น ้าดื่มขวดเลก็ 2 ขวด/ท่าน / วนั 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 

• ส ำคญัมำก!! ค่ำภำษีน ้ำมนัเชื้อเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงท่ีมีกำรเรียกเกบ็จำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นอตัรำ
เรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 01ก.พ.2566 หำกมีเปล่ียนแปลงตัว๋โดยสำรหรือเพ่ิมเติมภำยหลงัหรือมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำ
กำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรช ำระเพ่ิมตำมกฎและเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ, มคัคเุทศกท้์องถ่ินและหวัหน้ำทวัรท่ี์เดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ท่ำนละ 3,500 บำท ช ำระ

พร้อมค่ำทวัร ์
• ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืการปรบัค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
กำรช ำระเงิน  
ทำงบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวนและค่ำทิปท่ำนละ 3,500 บำท กรณียกเลิกกำรเดินทำงไม่
สำมำรถคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)*** 
 
กำรยกเลิก 
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมำยเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  
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o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่ปกตไิด ้ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นเกนิ 

o ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 


