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เที่ยวจดัเตม็ทกุไฮไลท ์และมีบินภายใน 1 ขา!!! 
❖  ชมโชวร์ะบำหนา้ทอ้ง การแสดงพืน้เมอืงของชาวตรุเคยี 
❖  **ขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกีย 
❖  ถา่ยรปูสดุฟนิกบัเทศกาลดอกทวิลปิ 

❖  ชมปราสาทปยุฝา้ย ความมหศัจรรยข์องนำ้ตกหนิปนู 
❖  ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุกลาง 

ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
20.00 น. คณะพร้อมกนั   ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N  สาย

การบิน TURKISH AIRLINE (TK) มีเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทาง  

23.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เที่ยวบินที่ TK69 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) สายการบินฯ บริการอาหารค ่าและ
อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย 

***เทีย่วบินหรือเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่ง
บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดท่ีน่ังจะเป็นระบบ RANDOM ท่ีนั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนั ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

วันที่สอง สนามบินอสิตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - สนามบินไกเซรี - เมืองคัปปาโดเกยี - เกอเรเม่ - หุบเขาเดฟเรนท์ - 
หุบเขาพาซาแบค -  นครใต้ดินซาดัค - ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE)                        (-/L/D) 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรเคีย  จากนั้นรอต่อ
เคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ สนามบินไกเซรี  

06.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไกเซรี ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เท่ียวบินท่ี TK2010 

(บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 
07.55 น. เดินทางถึง สนามบินไกเซรี ประเทศตุรเคีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย 

(เวลาประเทศตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย) ในฤดูหนาว ตุรเคียจะชา้กวา่ไทย 5 ชม. (เร่ิมประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์) และฤดูร้อน (เร่ิมประมาณ 
มีนาคม-กนัยายน) ตุรเคียจะชา้กวา่เมืองไทย 4 ชัว่โมง 

 

☞ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกยี (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คตัปาตุกา (KATPATUKA) 
เมืองมหัศจรรยท่ี์ไดรั้บการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือปี ค  .ศ . 1985 เมืองน้ีเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นท่ีทบัถมกนัเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พาย ุ
ปัจจุบนัเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวและอีก
ไฮไลทข์องเมืองน้ีคือเป็นจุดขึ้นบอลลูนท่ีมีวิวสวยงามท่ีสุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 



VIST85TK-16 Turkiye สงกรานต์ ฮาเฮ ทิวลิป สุดฟิน 8 วัน 5 คืน BY TK (มีบินภายใน 1 ขา) 13-20 APR 23    3 

 

☞ น าท่านสู่จุดชมวิว เกอเรเม่ สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการขดุเจาะถ ้าหินหลายลูกเพื่อท าเป็นโบสถส์ าหรับเป็นศูนย์
รวมของผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสต ์เป็นถ่ินฐานท่ีตั้งของผูค้นตั้งแต่ก่อนคริสตกาลและยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวคริสเตียนยุค
แรกใช้หลบหนีภยัการล่าสังหารจากจกัวรรดิโรมนั ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1985 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑแ์บบเปิดท่ีแสดงเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูข่องชาวคปัปาโดเชียน  

 
 
 

 
 

☞ น าท่านชมวิวของ หุบเขาเดฟเรนท์ (DEVRENT VALLEY) เป็นท่ีรู้จกักันในช่ือเรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ 
(IMAGINARY VALLY) และ หุบเขาสีชมพู (PINK VALLEY) ท่ีมีช่ือว่าหุบเขาแห่งมโนคติก็เน่ืองมาจากบรรดาหิน
รูปทรงแปลกประหลาดซ่ึงมีอยูจ่  านวนมากมายท่ีชวนใหต้อ้งใชจิ้นตนาการในการมอง 
 

☞ น าท่านผ่านชม หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคลา้ยมีหมวกวางอยู่
บนสุด อดีตเม่ือ 1,500 ปีท่ีแล้วสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพ  านักของบาทหลวงไซมอนท่ีเดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก 
แสวงหาท่ีปฏิบติัธรรมและไดม้าเจอสถานท่ีแห่งน้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นท่ีนิยมส าหรับพระอีก
หลายองคใ์นเวลาต่อมา จนไดรั้บอีกสมญาวา่ THE VALLEY OF THE MONKS 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

☞ น าท่านชม นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เม่ือ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล ชาวคปัปา
โดเชียไดมี้การสร้างเมืองใตดิ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภยัจากการบุกรุกของชาวโรมนั ขุดเจาะไปเร่ือยๆ จนใตพ้ื้นดินคปั
ปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถค์ริสจกัร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม ้บ่อน ้ า 
ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยงัมีอีกหลายส่วนท่ียงัไม่ไดขุ้ดคน้ ให้
ท่านไดช้มความมหศัจรรยเ์มืองใตดิ้นและเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ท่ีพกั  GARDEN INN HOTEL (โรงแรมถ า้) หรือเทียบเท่า 

 

 

หลงัรับประทานอาหาร หัวหนา้ทวัร์นดัหมายเวลา  ☞ น าท่าน
ชม ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE)  การแสดงพื้นเมือง 
ศิลปะท่ีโดดเด่นของชาวตุรเคีย พร้อมเต็มอิ่มจุใจกับเคร่ืองด่ืม
ไม่อั้น (หมายเหตุ การแสดงโชวพ์ื้นเมืองขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ 
ณ ปัจจุบนั หากมีการยกเลิกการแสดง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการแจง้ยกเลิกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)  
 

 

วันที่สาม *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - 
เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - พพิธิภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่                                      (B/L/D) 

เช้ามืด คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในมุมสูง (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ☂การ
ขึน้บอลลูน นั้นเป็นสัญลักษณ์ของตุรเคีย จะพาให้ท่านเคลิมเคลิ้มไปกบั
การชมพระอาทิตยย์ามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย 
แบบพาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ 
สัมผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพท่ีสวยงามรอบตวั (ค่าใช้จ่ายในการขึ้น
บอลลูน  ราคาท่านละประมาณ 280 USD/ ท่าน *ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์ ท้ังนี้ .. 
การข้ึนบอลลูนน้ันข้ึนอยู่กับสภาพอากาศท่ีเหมาะสม* โดยจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ **ประกันภัยท่ีท าจากเมืองไทย 
ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท กจิกรรมน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน**) 
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หรือ  ⭕⭕  OPTION TOUR ⭕⭕  JEEP SAFARI 
เท่ียวชมเมืองคปัปาโดเกีย ตุรเคีย หน่ึงในการ
เดินทางท่ีสุดประทับใจ บนเส้นทางท่ีสุด
ต่ืนเตน้ ต่ืนตา ต่ืนใจ ของเมืองประวติัศาสตร์
นับลา้นปี ชมความงามของหุบเขาท่ีเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติสรรค์สร้าง (ค่าใช้จ่ายในการ
นั่ง JEEP SAFARI ราคาท่านละประมาณ 
120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์)  

หรือ ⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ CLASSIC CAR นั่งรถคลาสสิคเปิดประทุนชมวิวบอลลูนอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าเป็น 
UNSEEN ของเมืองคปัปาโดเกียแห่งน้ี ท่ีจะตอ้งมาถ่ายรูปคู่กบับอลลูนสีสันสดใส คู่กบัรถเปิดประทุนสุดคลาสสิค 
นัง่รถเปิดประทุนสูดอากาศเยน็ๆ ยามเชา้ ชมวิวบอลลูนสดใสบนทอ้งฟ้า (ค่าใช้จ่ายในการนั่ง CLASSIC CAR ราคา

ท่านละประมาณ 120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

☞ เดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก อาณาจกัรแห่งแรกของ
ชาวเติร์กในตุรเคีย หรือท่ียคุนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ คนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา มีการปลูกฝ่ิน
และผลไมอ้ร่อย เมืองน้ีมีประวติัท่ีเก่าแก่มาก เป็นท่ีตั้งของสุสานเมฟลานา ผูริ้เร่ิมการท าสมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่
ละปีจึงมีผูแ้สวงบุญมาเยอืนท่ีน่ีกนัเป็นจ านวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  
ระหว่างทางให้ท่านแวะถ่ายรูป คาราวานซาราย        (CARAVANSARAI) ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 
เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตาเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

☞ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ เป็นท่ีตั้งของส านักพวกเดอร์วิช (DERVISH) มีหน้าท่ีในการชกัชวนพลเมือง
ชาวคริสตใ์นคาบสมุทรอนาโตเลีย ให้หันมานบัถือศาสนาอิสลาม และลดช่องว่างระหว่างราษฏรกบัผูป้กครองชาว
เซลจุก  ส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ์น้ี เป็น
สุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอก
เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใส ภายในประดับประดาฝาผนังแบบ
มุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตา ซ่ึงหา
ชมได้ย าก  และยัง เ ป็นสุสานส าหรับ
ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟ
ลานาดว้ย 
 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองช่ือ
เดียวกนั จงัหวดัเดนิซลี ประเทศตุรเคีย เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิด
จากน ้ าพุร้อนท่ีน าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัฮี
เอราโปลิสซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ท่ีพกั  TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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วันทีส่ี่ เฮียราโพลสิ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส                                         (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

☞  น าท่านชม  เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) 
เมืองโรมันโบราณท่ีสร้างล้อมรอบบริเวณท่ีเป็นน ้ าพุ
เกลือแร่ร้อนซ่ึงเช่ือกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค
เม่ือเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองน้ีเกิดการ
พงัทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพงักระจายอยู่ทัว่ไป 
เช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 
สุสานโรมนัโบราณ 
 

☞ น าท่านชม  ปราสาทปุยฝ้าย (PAMUKKALE)  น ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ”ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทาง

และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิปทิศเหนือ ระเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน ้าหินปูนธรรมชาติตดักบัหนา้ผาท่ีกวา้งขวางมีลกัษณะสวยงามมหศัจรรยแ์ตกต่างออกไปมากมายคลา้ยหิมะ 
กอ้นเมฆหรือปุยฝ้ายน ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทบัใจจนถึงเวลาอนัสมควร 
 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

☞ เดินทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรเคียท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
โบราณสถานท่ีส าคญัส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 
 

☞ น าท่านชม เมืองโบราณเอฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ี
อยูข่องชาว (IONIA) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมา
ถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือโรมนั เขา้ครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั  
 



VIST85TK-16 Turkiye สงกรานต์ ฮาเฮ ทิวลิป สุดฟิน 8 วัน 5 คืน BY TK (มีบินภายใน 1 ขา) 13-20 APR 23    8 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ท่ีพกั  CARINA COMPORT ADA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห้่า เมืองอิซเมียร์ - ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - จัตุรัสโคนัค - หอนาฬิกาอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้
จ าลองเมืองทรอย                                                                                                                            (B/-/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

☞ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ หรืออิซมีร์ (IZMIR) เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวนัตกของอานาโตเลีย  ถือ
ว่าเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศตุรเคีย เป็นรองแค่อิสตนับูล กบัองัการา และเป็นเมืองริมทะเล
อีเจียนท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดรองจากเอเธนส์   ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอีกทั้งยงัถือว่าเป็นเมืองท่ีค่อนขา้ง
พลุกพล่านไปด้วยผูค้นรวมไปถึงถนนท่ีค่อนข้างกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช์็อปป้ิงท่ีทนัสมยั (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
 

☞ น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโคนัค (KONAK 
SQUARE) ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1901 ตั้งอยู่
ในใจกลางเมืองอิซเมียร์ โดยมี หอนาฬิกาอซิ
เ มี ย ร์  (IZMIR CLOCK TOWER) เ ป็ น
สัญลักษณ์ส าคัญของจังหวัดอิซเมีย ร์ ท่ี มี
ค ว า ม ง ด ง า ม แ ล ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ประวติัศาสตร์ของประเทศตุรกี คร้ังหน่ึง
ภาพของหอนาฬิกาแห่งน้ียงัเคยปรากฏอยู่
บนธนบตัรใบละ 500 ลีราตุรกี ในช่วงปีค.ศ. 
1983 - 1989 มาแลว้ดว้ยเช่นกนั 
 



VIST85TK-16 Turkiye สงกรานต์ ฮาเฮ ทิวลิป สุดฟิน 8 วัน 5 คืน BY TK (มีบินภายใน 1 ขา) 13-20 APR 23    9 

อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
 

☞ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของตุรเคียมีดินแดนอยู่ใน
ยโุรปและเอเชียเช่นเดียวกบัอิสตนับูล เมืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เพราะท่ีชานคั
คาเล่น้ีทหารสัมพนัธมิตรไดย้กพลขึ้นบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กลัป์ลิโปลีโดยใน
ทุกๆปีจะมีการจดังานร าลึกให้กบัผูเ้สียชีวิตในวนั ANZAC DAY ทุกวนัท่ี 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
ตุรเคียเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้แต่กลบัชนะในสงคราม กัลป์ลิโผลี จนท าให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA 
KEMAL PASHA) กลายเป็นมหาวีรบุรุษส าคญัของชาติ ซ่ึงต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติ
ตุรเคีย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

 

แวะถ่ายรูป ☞  HOLLYWOOD ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงอยู่ใจกลางเมืองชา
นคัคาเล่ มา้ไมเ้มืองทรอยตามเร่ืองเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทพักรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กนันานนับสิบปี 
กองทพักรีกจึงคิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอยโดยการสร้างมา้ไม ้โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ภายในซอกต่างๆ
ของมา้และเข็นไปไวห้นา้เมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัยอมแพไ้ปแลว้และมอบมา้ไม้
จ าลองเป็นของขวญั จึงเข็นเขา้ไปไวใ้นเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลบัหมด ทหารท่ีซ่อนอยู่ในมา้ก็ออกมาเปิด
ประตูให้กองทพักรีกเขา้มาท าการยึด และเผากรุงทรอยจนย่อยยบั ซ่ึงมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอยท่ี เห็นอยู่ในเมือง   
ชานคัคาเล่ น้ีไดรั้บมาจาก  กองถ่ายท าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใชถ้่ายท าละคร เร่ืองทรอย เม่ือถ่ายท าเสร็จแลว้จึงยก
ใหเ้ป็นสมบติัของท่ีน่ีตั้งแต่ปี 2004 อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 
 

 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
  ท่ีพกั TROIA TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่ก เมืองอสิตันบูล - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - มัสยิดซูเลย์มานีเย - สไปร์ทมาร์เกต็ - หอคอยกาลาตา - จัตุรัส
ทักซิม                                                                                                                                             (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 

☞ เดินทางสู่  เมืองอสิตันบูล (ISTANBUL)  เมืองส าคญัอนัดบั 1ของประเทศ เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมือง
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็น
เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 
(ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตนับูลมีช่ือ
เรียกแตกต่างกนัออกไป  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

☞ น าท่านท่องเท่ียวย่าน BALAT เป็นย่านท่ีเก่าแก่และสวยงามน่าต่ืนตา
ต่ืนใจเม่ือไดม้าเยือน ตั้งอยู่ท่ีเมืองอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย พื้นถนนปูดว้ย
หินก้อนโตๆ บ้านเรือนมีลักษณะเป็นตึก และมีสีสันแจ่มจรัส แต่มีอายุ
มากกว่า 50 ปีมาแลว้ ซ่ึงในบางหลงัมีอายุกว่า 200 ปีท่ีน่ีเป็นสถานท่ียอด
นิยมเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัมีคาเฟ่และร้านอาหารมากมายตั้งอยูท่ี่น่ี 
 

☞ น าท่านชม มัสยิดซูเลย์มานีเย เป็นมสัยิดหลวงของออตโตมนัท่ี
ตั้ งอยู่ในอิสตันบูลในตุรกี เป็นมัสยิดท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของอิส
ตนับูล มสัยิดซิวเลยม์านีเยสร้างตามพระบรมราชโองการของสุลต่าน
สุลยัมานแห่งจกัรวรรดิออตโตมนั โดยมีมิมาร์ ซินานเป็นสถาปนิก 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม  ท่ีเร่ิมก่อสร้างในปี ค.ศ. 1550 และ
สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1557 มสัยิดซิวเลยม์านีเยมีความเด่นสง่าท่ีแสดง
ความส าคัญของสุลต่านสุลัยมานในประวติัศาสตร์แต่มีขนาดเล็ก
กวา่อะยาโซเฟีย  

 

☞ น าท่านเดินทางสู่  ตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) ตั้งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ .
1660 เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในอิสตนับูล สินคา้ส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั ทั้งยงัมี
ถัว่ชนิดต่าง ๆ รังผ้ึง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
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☞ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ หอคอยกาลาตา GALATA TOWER 
(GALATA KULESI) หรือบางทีเรียกว่า CHRISTEA TURRIS 
ซ่ึงแปลวา่ หอคอยแห่งพระคริสต ์ในภาษาละติน เป็นหอคอยหิน
ยุคกลางในเขตกาลาตา-คาราค็อย (GALATA – KARAKÖY) 
ของนครอีสตนับูล, ประเทศตุรเคีย เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคญั
ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง  ด้วยลักษณะทรงกระบอกสูง ของ
หอคอยท่ีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ท าให้เกิดทัศนียภาพอัน
งดงาม ของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตันบูล 
นอกจากน้ีตลอดแนวถนน ยงัเต็มไปดว้ยอาคาร และร้านคา้ ท่ีมี
สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป ท่ีสวยงามและแปลกตาอีกดว้ย  
 

☞ น าท่านเดินทางสู่ จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) ตั้งอยู่ในย่านเบโยกลู ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล
, ประเทศตุรเคีย เป็นสถานท่องเท่ียวส าคัญท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นหัวใจ ของนครอิสตนับูลสมยัใหม่ โดยค าว่า 
TAKSIM หมายถึง “การแบ่งแยก” หรือ “การกระจาย” ซ่ึงมีท่ีมาจากในรัชสมยัของ สุลต่านมะห์มุด 1 (SULTAN 
MAHMUD I) ดว้ยสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของ อ่างเก็บน ้าหินยคุออตโตมนั และเป็นจุดท่ีสายน ้าหลกั จากทางตอน
เหนือถูกรวบรวม และกระจายออกไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของเมือง นอกจากน้ีค าว่า ทกัซิม (TAKSIM) ยงัหมายถึง รูปแบบ
ดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิก ของประเทศตุรเคียอีกดว้ย ในปัจจุบนัจตุรัสแห่งน้ี เป็นสถานท่ีใช้ในการจดักิจกรรม
สาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคมอ่ืนๆ และเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยม ส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งใน และต่างประเทศ  

 
 

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
 

 ท่ีพกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันทีเ่จ็ด เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน ้าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ชมเทศกาล
ดอกทิวทิปที่สวนกลึฮาเน - สนามบินอสิตันบูล                                                                               (B/-/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 

 ☞ น าท่านชม จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโป
โดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาว
โรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า 
สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อ
ใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมา
ในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรม
ได้รับการขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้ ง
แสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะ
ในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่ง
น้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 
ตน้ คือเสาท่ีสร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และ
เสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

 

☞ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่า
ท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจาก
วิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรเคีย สามารถจุคนได้
เรือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ. 1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ SULTAN 
AHMED นั้นเอง **เน่ืองจากทางสุเหร่ามีการปิดปรับปรุงจึงไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การน าท่านชมบริเวณด้านนอก** 
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☞  น าท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือวิหารเซนต์โซเฟีย  หรือ HAGHIA 
SOFIA (ฮายาโซฟีอา) บางคนอาจออกเสียงฮาเกียโซเฟีย หรือในภาษาตุรเคียเรียก AYASOFYA เซนตโ์ซเฟีย แปลว่า 
โบสถ์แห่งปัญญาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ค  าว่า "SOFIA" มาจากค าในภาษากรีกท่ีแปลว่า "ปัญญา" จึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกับ
นกับุญท่ีช่ือ SOFIA แต่อยา่งใด เซนตโ์ซเฟียนบัเป็นส่ิงก่อสร้างจากฝีมือมนุษยท่ี์มีความสวยงามอลงัการ ตั้งอยูใ่นกรุง
คอนสแตนติโนเปิล (CONSTANTINOPLE) หรือปัจจุบนัคือกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย สุเหร่าแห่งน้ีเป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกล าดบัท่ี 8 ในยคุกลาง สร้างในสมยัของจกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
 

 
☞ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) ปัจจุบนัคือพิพิธภณัฑข์นาดใหญ่ในนครอี
สตนับูล เป็นสถานท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว โดยสุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 แห่งจกัรวรรดิออตโตมนั สามารถพิชิตกรุงคอนส
แตนติโนเปิลไวไ้ด ้จึงมีค าสั่งให้สร้างพระราชวงัขึ้นมาใหม่และให้ช่ือพระราชวงัแห่งใหม่น้ีว่า พระราชวงัวงันิวอิมพี
เรียล เวลาผ่านไปดว้ยการบูรณะซ่อมแซมหลายคร้ัง โดยพระราชวงัวงันิวอิมพีเรียล (IMPERIAL NEW PALACE) 
ยงัคงถูกใชเ้ป็นคลงัของจกัรวรรดิ, หอ้งสมุด และโรงเหรียญกษาปณ์ และถูกตั้งช่ือใหม่ว่าทอปกาปี (TOPKAPI) ซ่ึงมี
ความหมายว่า ประตูปืนใหญ่ และต่อมาถูก
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ ปัจจุบนัยงัเป็นส่วนหน่ึง
ของประวติัศาสตร์อิสตันบูล ท่ีได้รับการขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก 
พระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอส
ฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่าง

แชดัเจน ละในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัร
ออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์และข้า
ราชบริพารอาศยัอยูร่วมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คน  
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**พิเศษ** ในเดือนเมษายน น าท่านชมเทศกาล
ดอก ทิ ว ลิ ป ท่ี  สวนกึ ล ฮ า เน  (GULHANE 
PARK) สวนสาธารณะเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าอิส
ตันบู ล  ท่ี เ ดิ ม เคย เ ป็นสวน ด้ านนอกของ
พระราชวังทอปกาปิ (TOPKAPI PALACE) ดอก
ทิวลิป เป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ดั้งเดิมของเมือง
อิสตันบูล มีท่ีมาจากอิหร่านเม่ือหลายร้อยปีก่อน 
เป็นดอกไม้ท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก จน
กลายเป็นส่วนหน่ึงของธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของชาวตุรกี 
 

อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
 

ถึงเวลานัดหมาย สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินอสิตันบูล 
 

16.50 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK58  (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

 

วันทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

ระหว่างทางให้ท่านเพลดิเพลินกบัร้านช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ อาทิเช่น :  
โรงงานทอพรมสไตล์ตุรก ี, โรงงานอัญมณีประจ าถิ่น , โรงงานเซรามิก , อุตสาหากรรมเคร่ืองหนัง , ขนมตุรกอีันโด่งดัง 

 

 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง  
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

พฤหัสบดี-พฤหัสบด ี 13-20 เมษายน 2566 *วนัหยุดสงกรานต์* 57,888 +9,900 
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โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก (ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั) 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 

 

หากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 
 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบิน
ก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั ,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง  
 ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีการเรียกตรวจ) 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ  นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ  แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIST85TK-16 Turkiye สงกรานต์ ฮาเฮ ทิวลิป สุดฟิน 8 วัน 5 คืน BY TK (มีบินภายใน 1 ขา) 13-20 APR 23    18 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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