
 
 

  

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ  
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้า ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สาย

การบินเอมิเรตส์ พบเจ้าหน้าที่จะคอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 

วันท่ี 2 ดูไบ – อังการา 
03.30  น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 377 
06.55 น. 
10.05 น. 

เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
ออกเดินทางต่อสูเ่มืองอิสตนับลู โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี 119 



13.40 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตัลบูล ฝ่ังเอเชีย Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) 
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมือง
อังการา (Ankara) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงในปัจจบุนัของตรุกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่ผสมผสาน
กนัระหว่างยโุรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตวั เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบแซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า     

วันท่ี 3 อังการา - คัปปาโดเกีย – โชว์ระบ าหน้าท้อง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจาก
ลาวาภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ชื่อ
ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เดินเที่ยวชมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air 

Museum) ซึ่งเป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนที่ไม่
เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ จากนัน้น าท่านเข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี 
ให้เวลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชมระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตรุกีอนัลือชื่อที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเท่า    

วันท่ี 4 คัปปาโดเกีย – คอนยา – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา 200-230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงกับ
หัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน าเท่านัน้) **  ส าคัญ ! กรณี
ยกเลิกการจองบอลลูน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิทุกกรณี 

 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี 
ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนีอี้กด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทศันียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี น าท่านชมนครใต้ดิน 
ซึง่เป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้
ดินพร้อมสรรพ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 



 น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน า้ตกหินปนูสี
ขาวที่เกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดินที่มีอณุหภมูิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นที่มีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) 
ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้น
ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ 
เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้
ปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ.1988 ส าคญัอืน่ๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเท่า     

วันท่ี 5 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้าน
พระแม่มารี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่ร้อนที่มีแร่

ธาตแุคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคล้ายกบัสร้าง
มาจากปุยฝ้าย ซึ่งน า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อัศจรรย์ น า้แร่นีม้ีอุณหภูมิตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเชื่อว่ามีคณุสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  จากนัน้
น าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 
1แห่งแพร์กามมุ ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่
มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ที่ศกัสิทธ์ิ ซึง่ปัจจบุนัตัง้อยู่ในโรงแรมปามคุคาเล สถานท่ี
ส าคญัอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) 

ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์
และมัง่คัง่ที่สดุ ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมดุแห่งนีม้ี
ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง
คณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของ
จริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลับไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละคร
โบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นัง่ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยู่และ
มีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนันี ้หลงัจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้น า โรงงานผลิต
เสือ้หนงัคณุภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภณัฑ์เสือ้หนงั ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิน้พระชนม์ใน



บ้านหลงันี ้ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเท่า    

วันท่ี 6 คูซาดาซี – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโพลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 
30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น า้ไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคญัของ
พวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ วิหารอะโครโพลิส (Acropolis)  นครบนที่สูง เป็น
โครงสร้างฐานในการปอ้งกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึง่ผู้ตัง้ถิ่นฐานในสมยันัน้มกัเลือกที่สงู ซึง่มกัจะ
เป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบือ้ง
ล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ที่วิหารบูชาเทพเจ้า สถานที่
ศกัด์ิสิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใช้งานต่างส าหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไป
จะอยู่ในสว่นของเมืองด้านลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่าย

สินค้าจากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างปอ้มปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452  เมืองชานคัคาเล่
ในอดีตเป็นที่ตัง้ของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้า
ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้
จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า     

วันท่ี 7 อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน า้เงนิ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศ ที่กัน้ระหว่างคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกบัตรุกีส่วนที่อยู่
ในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มี
ประชากรมากท่ีสดุในประเทศตรุกี 

กลางวัน 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
เ ดินทางสู่จัตุ รัส สุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเ รียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตัง้อยู่หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม
สุเหร่าสีน า้เงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  ชื่อนีไ้ด้มาจาก
กระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินที่ใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านใน  และถกูสร้างขึน้บนพืน้ที่ซึง่เคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบ
เซนไทน์ โดยสลุต่านอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ.1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบ
บอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) 



ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีป
ยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทศัน์ข้าง
ทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     

วันท่ี 8 
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – พระราชวังทอปกาปี  - สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) สุเหร่า
เซนต์โซเฟีย  - แกรนด์บาซาร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ใน

ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ชื่อของตรุกี อย่าง แอปริคอท 
หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอซึง่มีให้เลือกซือ้มากมาย  จากนัน้น าท่านชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึง่
ในอดีตเคยเป็นที่ประทบัของสลุต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบติัอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน 
อาจจะท าให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทัง้หมด) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย น าท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ถือ
เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง จดุเด่นอยู่ที่ยอดโดม
ขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  จากนัน้น าท่านเดินชม
สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแห่งนีจ้ะมีการจัดแสดงดอกทิวลิปสีสนัต่างๆ
มากมาย ดอกทิวลิปนีจ้ะบานเต็มที่ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีเท่านัน้ ท าให้เมืองอิสตนับูลมีความงดงาม
มากในช่วงนี ้จะมีสีสนัสลบักนัตามสายพนัธ์ต่างๆ ของดอกทิวลิป ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลกึได้เต็มที่
ในช่วงนี ้น าท่านเดินทางสู่ตลาดในร่ม หรือ แกรนด์บาซาร์ เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้แรกในสมยัสุลต่าน
เมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ.1461 ตลาดนีก้ินเนือ้ที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน 
ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบือ้ง   เคร่ืองทองแดง 
ทองเหลือง สินค้าหตัถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคา
สินค้าเอาไว้ค่อนข้างสงู ควรต่อรองราคาให้มาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า     
วันท่ี 9 พระราชวังโดลมาบาห์เช – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 
ยุคปลายอาณาจกัรออตโตมัน เป็นพระราชวงัสุดหรูหราอลงัการที่ทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบนัถึงประมาณ



พนัล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรับอย่าง
สวยงาม 

10.30 น. น าเดินทางสูส่นามบิน Sabiha Gokcen International Airport 
15.35 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 120 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 

22.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี EK 374 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ    
07.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
********************************************************************************************************************************************************************** 

TURKEY TULIP SEASON 2020 ตุรกี 10 วัน 7 คืน (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

07 – 16 เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 16,400.- 6,900.- 

11 – 20 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 16,400.- 6,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.  ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีภายใน1วันหลังจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้ว

เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  



4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (40 ดอลลาร์สหรัฐ) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลาร์สหรัฐ) 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่
นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
 
 



กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการ
มดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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