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 อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | องัการา | คปัปาโดเกีย | คอนยา | ปามคุคาเล  
  เมืองโบราณเอเฟซสุ | มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย | พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช | ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั  

** สวนดอกทวิลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทวิลิป จัดแสดงในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ** 

 
  

 
 
 
 
 
 

TULIP FLOWERS IN TURKEY  
ตุรกี 9 วัน 7 คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 35,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U 

สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 
09.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (Turkey) โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 

59 
15.50 น. ถึงสนามบินเมืองนานาชาติอิสตัลบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     

  

วันที ่2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) โดยนั่งเรือเฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์ (Dardanelles) 
เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ีกัน้ระหว่างคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกี
ส่วนท่ีอยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นท่ีอยูใ่นทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน 
(Aegean)   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับลู 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย – ชานคัคาเล ่
วนัท่ี 3. ชานคัคาเล ่– เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโปลิส – คซูาดาซี – โรงงานเสือ้หนงั - เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่ารี  
วนัท่ี 4. ปามคุคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปยุฝา้ย  
วนัท่ี 5. คอนยา – คาราวานซาไร - คปัปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานจิวเวลรี่ -  โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  
วนัท่ี 6. OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่– นครใตด้ิน - องัการา 

วนัท่ี 7. องัการา – อิสตนับลู – ฮิปโปโดรม - สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) สเุหรา่สนี  า้เงิน – ตลาดสไปซ ์– ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั  
วนัท่ี 8. อิสตนับลู – มหาวิหารเซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – สนามบิน  

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
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บ่าย น าทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) มา้ไมท่ี้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากท่ีสุด
จากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่องทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวธุยทุโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยันัน้ท่ีชาวกรีกใช้
อบุายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพ่ือเป็นของก านลั แตไ่ดแ้อบบรรจคุนมาในมา้ไมเ้พ่ือเขา้มาเปิดประตเูมืองทรอย 
ใหท้หารเขา้เมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของ
นกัรบโบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TROIA TUSAN หรือเทยีบเท่า    

 

วันที ่3 
ชานัคคาเล่ – เพอรก์ามัม – วหิารอะโครโปลิส – คูซาดาซ ี–  
โรงงานเสือ้หนัง - เมอืงโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มาร ี

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 

30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการปอ้งกนั
เมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็น
ผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเตบิโตรุง่เรืองอยูบ่นท่ีราบเบือ้งลา่งท่ีรายลอ้มปอ้มปราการ
เหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบชูาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ี
ใชง้านตา่งส าหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดินทางไป เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) 

ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์
และมั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแห่งนีมี้
ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง
คณุธรรม เทพีแหง่ความเฉลียวฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของ
จริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้  ากลับไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละคร
โบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และ
มีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือ
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ร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ้หลังจากนัน้น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather 

Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนังคุณภาพดี ใหท้่านมีเวลาเลือกซือ้ ผลิตภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแมม่า
รีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี  ้ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา 
แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม ADA CLASS หรือเทยีบเท่า     
 

วันที ่4 ปามุคคาเล – เมอืงโบราณเฮยีราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่
รอ้นท่ีมีแรธ่าตแุคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาว
คลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝา้ย ซึ่งน า้แรท่ี่ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอยา่ง
สวยงามและนา่อศัจรรย ์น า้แรนี่มี้อณุหภมูิตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบ
หรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดนิ
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ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสล้
อมรอบ  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริยย์ู

เมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานท่ีแห่งนีมี้แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 
1334 จงึไมมี่คนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบอ่น า้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยูใ่นโรงแรมปามุค
คาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน  ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GRAND KONYA หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่5 
คอนยา – คาราวานซาไร - คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม –  
โรงงานจวิเวลร่ี -  โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-

1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้ง
ทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี แลว้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์มฟลาน่า 
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(Mevlana Museum) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันว่าชายคนนีเ้ป็น
ผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามท าสมาธิโดยการเดนิหมนุเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุย่  สว่นหนึ่งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลานา่ เจลาลคุดนิ รูม่ีอาจารยท์างปรชัญา
ประจ าราชส านักแห่งสุลต่านนอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว สดใส 
ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผู้ติดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่า
ดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาตาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจาก

ลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อ
ว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี น าท่านแวะถ่ายรูปกองคาราวานซาไร (Caravansarai) จุดพกั
ขบวนสินคา้โบราณในสมยัจกัรวรรดอิอตโตมนัในอดีต น าท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรม(Carpet Factory) 
คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอรี่ 
อิสระเลือกซือ้ของตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก MUSTAFA หรือเทยีบเท่า 
 

วันที ่6 
OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้
ดนิ - อังการา 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ** ส าหรบัทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้
บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนติดตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์บั
หวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่นัน้) ** 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) น าท่านชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) 

ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย
การขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบั
ศาสนาครสิต ์ 

กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั  
น าท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทัง้ยังมี
ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใตด้ินพรอ้มสรรพ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า 
(Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตรุกีตัง้อยู่บนฝ่ังทวีปเอเชีย ชาวตรุกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียว่าอนาโต
เลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่ อันดบัสองรองจากอิสตนับูล ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ทะเลสาบน ้าเค็ม 
(SALT LAKE) ทะเลสาบน า้เค็มท่ีใหญ่อนัดบัสองของตรุกีเม่ือหนา้รอ้นมาถึงน า้จะเหือดแหง้เป็นแผ่นหนา มี
เวลาใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก THE ANKARA หรือเทยีบเท่า     

 

วันที ่7 
อังการา – อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม - สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) 
สุเหร่าสีน า้เงนิ – ตลาดสไปซ ์– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
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เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูก่รุงอิสตันบูล (Istanbul) มหานครสองทวีป เมืองส าคญัท่ีสดุของ ประเทศตรุกีมีต านานการ

สรา้งเมืองมาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปีโดยไบซสั (Byzas) ผูน้  าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของ
เทพพยากรณท่ี์วิหารเดลฟีในกรีซ ติดกับช่องแคบบอสปอรสั เดิมช่ือว่า ไบเซนทิอุม (Byzantium) มีถึงสมัย
จกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชยัภูมิอนัเหมาะสมเพ่ือสรา้งกรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี ้มีการ
ก่อก าแพงเมืองล้อมรอบภูเขา 7 ลูกให้เหมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนีใ้หม่ขึน้ว่า คอนสแตนติโนเปิล 
(Constantinople) เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ลา้นคน จากนัน้น าท่านเดินชม
สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแห่งนีจ้ะมีการจดัแสดงดอกทิวลิปสีสนัต่างๆ
มากมาย ดอกทิวลิปนีจ้ะบานเต็มท่ีในช่วงเดือน เมษายน ของทกุปีเท่านัน้ ท าใหเ้มืองอิสตนับลูมีความงดงาม
มากในชว่งนี ้จะมีสีสนัสลบักนัตามสายพนัธต์า่งๆ ของดอกทิวลิป ทา่นสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นท่ีระลกึไดเ้ต็มท่ี
ในชว่งนี ้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโป

โดม (Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สีน า้เงิน เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์น า
ชมสุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจาก
กระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบ
เซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  น าท่านสู่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
(Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื ้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่ง
มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย  จากนัน้น าทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นชอ่งแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The 

Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้ง
ตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี 
นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท่ี์ส าคญัยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกี
อีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนข์้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือ
บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก 

 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     
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วันที ่8 
อิสตันบูล – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช – 
สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า 
ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลาง จดุเดน่อยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 
จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-
1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการท่ีทุ่มสรา้งคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึง
ประมาณพนัลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกับแบบ
อาหรบัอยา่งสวยงาม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิสตนับูล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี
เวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

17.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 58 
  

วันที ่9 กรุงเทพฯ    
07.30 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

 
********************************************************************************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพียง  
TULIP FLOWERS IN TURKEY ตุรกี 9 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์(TK)  
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

06 – 14 เม.ย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,050.- 5,900.- 

12 – 20 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 17,690.- 5,900.- 

14 – 22 เม.ย. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 18,290.- 5,900.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
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6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้( 30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

  13  TULIP FLOWERS IN TURKEY ตรุกี 9 DAYS 7 NIGHTS BY TK                                                          [GQ3IST-

TK011] 

 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


