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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
20.00 น. นักมอ้รพะณค  ั สนำมบินสุวรรณภูมิ รานาอผูโ้ดยสาอขารระอกหว่างปอกเทศ ช้ัน 4 ประตู 7 เคำน์เตอร์ N  สำย

กำรบิน TURKISH AIRLINE (TK) พีเจ้าหค้าท่ีบอิษณทฯนรยต้รคอณบแลกร าควยนวาพสกดวะด้าคเระสาอะาอ
เดิคทาง  

23.05 น. รระเดิคทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายะาอบิค TURKISH AIRLINES (TK)  เที่ยวบินที่ TK69 

(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) สายะาอบิคฯ บอิะาอราหาอน ่าแลก
ราหาอเชา้อกหว่างเท่ียวบิคสู่คนอริสตณคบูล ปอกเทศตุอะี 

***เที่ยวบนิหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสายการบินเป็นผู้ก าหนด *** ขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกทีน่ั่ง

บนเคร่ืองบนิ เนื่องจากเป็นต๋ัวกรุ๊ป การจดัทีน่ั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นัง่ติดกนั  
ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด 

 

วนัที่สอง สนำมบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย)  - สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย - สุเหร่ำสีน ้ำเงิน - ฮิปโปโดรม  - **เฉพำะ
เดือน เม.ย.** ชมเทศกำลดอกทิวทิปที่สวนกึลฮำเน                                                                        (-/-/D) 

05.15 น. เดิคทางถึง สนำมบินอสิตนับูล (ISTANBUL AIRPORT) สคาพบิคใหพ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดขรงปอกเทศตุอเนีย  ค าท่าคผา่ค
มิธีะาอตอวจนคเขา้เพืรง,ศุละาะอแลกอณบสณพภาอกเอียบอ้รย (เวลาประเทศตุรเคยีช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ใคฤดูหคาว ตุอเนียจกชา้ะว่าไทย 5 ชพ.เอ่ิพ( 
ปอกพาัเดืรคตุลานพ-ะุพภามณคธ ์)แลกฤดูอ้รค (เอ่ิพปอกพาั พีคานพ -ะณคยายค )ตุอเนียจกชา้ะว่าเพืรงไทย 4 ชณว่โพง 

 

**** โปรดแต่งกำยดยวยชุดสุภำพ ส ำหรับกำรเดยำชมสุเหร่ำ และ้ ำเป่นตยองงอดรองเทยำก่อนเดยำชม  ****  

🧕  สุภำพสตรี  :: ควรสวมกำงเกงดำยำวคลุมดยอเทยำ เส้ือแดนยำวคลุมดยอมือ มดิชิดุม่รัดรูปและเตรียมเยำส ำหรับคลุมศีริะ  

👳 สุภำพบุรุิ :: ควรสวมกำงเกงดำยำว และเส้ือแดนยำว ุม่รัดรูป  
 

 ☞  ค าท่าคชพ สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หอืรวิหาอเซคต์โซเฟีย หอืร HAGHIA 
SOFIA (ฮายาโซฟีราบางนคราจรระเสียงฮาเะียโซเฟีย หอืรใคภาษา )ตุอเนียเอียะ AYASOFYA เซคตโ์ซเฟีย แปลว่า 
โบสถแ์ห่งปณญญารณคศณะด์ิสิทธ์ิ น  าว่า "SOFIA" พาจาะน าใคภาษาะอีะท่ีแปลว่า "ปณญญา" จึงไพ่พีนวาพเะ่ียวขร้งะณบ
คณะบุญท่ีช่ืร SOFIA แต่รยา่งใด เซคตโ์ซเฟียคณบเป็คส่ิงะ่รสอ้างจาะฝีพืรพคุษยท่ี์พีนวาพสวยงาพรลณงะาอ ตณ้งรยูใ่คะอุง
นรคสแตคติโคเปิล )CONSTANTINOPLE) หอืรปณจจุบณคนืระอุงริสตณคบูล ปอกเทศตุอเนีย สุเหอ่าแห่งค้ีเป็ค 1 ใค 7 
ส่ิงพหณศจออยข์รงโละล าดณบท่ี 8 ใคยนุะลาง สอ้างใคสพณยขรงจณะอมออดิจณสติเคียค แห่งจณะอวออดิไบแซคไทค์ 

 

☞  ค าท่าคชพ  สุเหร่ำสีน ้ำ เงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถืรเป็คสุเหอ่าท่ีพี
สถาปณตยะออพเป็คสุดยรดขรง 2 จณะอวออดิ นืร รรตโตพณคแลกไบเซคไทค์ เมอากไดอ้วบอวพเรารงน์ปอกะรบจาะ
วิหาอเซคตโ์ซเฟียผควะะณบสถาปณตยะออพแบบริสลาพดณ้งเดิพ ถืรว่าเป็คพณสยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดใคตุอเนีย สาพาอถจุนคได้
เอืรคแสค ใชเ้วลาใคะาอะ่รสอ้างคาคถึงอกหว่างปี น.ศ. 9061-9090 โดยตณ้งช่ืรตาพสุลต่าคผูส้อ้างซ่ึงะ็นืร SULTAN 
AHMED คณ้คเรง 
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 ☞ ค าท่าคชพ  ้ตุัรัสสุลต่ำนอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สคาพแข่งพา้ขรงชาวโอพณค จุดศูคยะ์ลาง
แห่งะาอท่รงเท่ียวเพืรงเะ่า สอ้างข้ึคใคสพณยจณะอมออดิเซปติพิรุสเซเวอุสเม่ืรใชเ้ป็คท่ีแสดงะิจะออพต่างๆขรงชาวเพืรง 
ต่รพาใคสพณยขรงจณะอมออดินรคสแตคติค ฮิปโปโดอพได้อณบะาอขยายให้ะว ้างข้ึคตองะลางเป็คท่ีตณ้ งแสดง

ปอกติพาะออพต่าง ๆซ่ึงส่วคใหญ่เป็คศิลปกใคยุนะอีะ
โบอาัใคสพณยรรตโตพณคสถาคท่ีแห่งค้ีใชเ้ป็คท่ีจณดงาค
มิธีแต่ใคปณจจุบณคเหลืรเมียงม้ืคท่ีลาคดา้คหค้าพณสยิด
สุลต่าครกห์เพตซ่ึงเป็คท่ีตณ้งขรงเสาโรเบลิะส์ 3 ตค้ นืร
เสาท่ีสอ้างใครียิปต์เมื่รถวายแะ่ฟาโอห์ทุตโพซิสท่ี 3 
ถูะค าะลณบพาไวท่ี้ริสตณคบูลเสาตค้ท่ีสรง นืร เสางู แลก
เสาตค้ท่ีสาพ นืรเสานรคสแตคติคท่ี 7  

 

 **พิเศษ** ในเดือนเมษายน น าท่านชมเทศกาลดอกทิว
ลิปท่ี สวนกึลฮาเน )GULHANE PARK) สวนสาธารณะ
เก่าแก่ในย่านเมืองเก่าอิสตันบูล ท่ีเดิมเคยเป็นสวนด้าน
นอกของพระราชวังทอปกาปิ (TOPKAPI PALACE) ดอก
ทิวลิป เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ดั้งเดิมของเมืองอิสตันบูล มี
ท่ีมาจากอิหร่านเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นดอกไม้ท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างมาก จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของธรรม
เนียมหรือวัฒนธรรมของชาวตุรกี 

 
อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
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☞ จาะคณ้คค าท่าคเดิคทางสู่  เมืององักำรำ (ANKARA)  เพืรงหลวงขรงปอกเทศตุอเนีย เพืรงท่ีใหญ่เป็ครณคดณบสรง
อรงจาะริสตณคบูล พีนวาพส านณญทณ้งทางธุอะิจแลกรุตสาหะออพ เป็คศูคยะ์ลางขรงอณฐบาลตุอเนียแลกเป็คท่ีตณ้งขรง
สถาคทูตปอกเทศต่างๆ ศูคยะ์ลางขรงะาอนา้ขาย ให้ท่าคริสอกมณะผ่รคบคอถชพวิวเพืรง )ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 5 ชม.( 

 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่  
 ที่พกั  SERGAH HOTEL 2000 หรือเทียบเท่ำ 

 
 

วนัที่สำม เมืองอังกำรำ - ทะเลสำบเกลือ - เมืองคปัปำโดเกีย - เกอเรเม่ - หุบเดำเดฟเรนท์ - นครใตยดินซำดัค                                                                                                                                   
(B/L/D) 

เชยำ  รับประทำนอำหำรเชยำ ณ หยองอำหำรดองโรงแรม 
 

☞ ค าท่าคเดิคทางสู่  เมืองคัปปำโดเกยี (CAPPADOCIA)  พาจาะภาษาเปรอ์เชีย นณตปาตุะา )KATPATUKA) เพืรง
พหณศจออยท่ี์ไดอ้ณบะาอปอกะาศจาะรงน์ะาอยเูคสโะให้เป็คเพืรงพอดะโละ เพื่รปี น .ศ. 1985 เพืรงค้ีเะิดจาะะาออกเบิด
ขรงภูเขาไฟแลกถูะลาวาปะนลุพหลายม้ืคท่ีทณบถพะณคเป็คอกยกเวลายาวคาคจคะลายเป็คหิค ผ่าคลพ,ฝค,มายุ 
ปณจจุบณคเะิดเป็คภูพิปอกเทศท่ีพีนวาพสวยงาพแปละตาจคะลายเป็คแหล่งท่รงเท่ียวท่ีคิยพส าหอณบคณะท่รงเท่ียวแลกรีะ
ไฮไลทข์รงเพืรงค้ีนืรเป็คจุดข้ึคบรลลูคท่ีพีวิวสวยงาพท่ีสุด  )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.( 
 

ทะเลสำบเกลือ (LAKE TUZ)  ทกเลสาบท่ีใหญ่เป็ครณคดณบสรงใคตุอเนียแลกเป็คอกหว่างทาง แวกถ่ายอูป  
หค่ึงใคทกเลสาบค ้ าเน็พท่ีใหญ่ท่ีสุดใคโละ 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 

☞ ค าท่าคสู่จุดชพวิว เกอเรเม่ สถาคท่ีแห่งค้ีเะิดข้ึคจาะะาอขุดเจากถ ้าหิคหลายลูะเม่ืรท าเป็คโบสถส์ าหอณบเป็คศูคย์
อวพขรงผูท่ี้คณบถืรศาสคานอิสต์  เป็คถ่ิค
ฐาคท่ีตณ้งขรงผูน้คตณ้งแต่ะ่รคนอิสตะาลแลก
ย ณงเป็คสถาคท่ีซ่ึงชาวนอิสเตียคยุนแอะใช้
หลบหคีภณยะาอล่าสณงหาอจาะจณะวออดิ
โอพณค ไดอ้ณบะาอข้ึคทกเบียคเป็คพอดะโละ
โดยรงน์ะาอยู เคสโะใคปี น .ศ . 1985 
ปณจจุบณคเป็คมิมิธภณัฑ์แบบเปิดท่ีแสดง
เอ่ืรงอาวชีวิตนวาพเป็ครยูข่รงชาวนณปปาโด
เชียค (CAPPADOCIAN)  

 

☞ ค าท่าคชพวิวขรง หุบเดำเดฟเรนท์ )DEVRENT VALLEY) เป็คท่ีอู้จณะะณคใคช่ืรเอียะว่า หุบเขาแห่งพโคนติ 
(IMAGINARY VALLY) แลก หุบเขาสีชพมู (PINK VALLEY) ท่ีพีช่ืรว่าหุบเขาแห่งพโคนติะ็เค่ืรงพาจาะบออดาหิค
อูปทองแปละปอกหลาดซ่ึงพีรยูจ่  าควคพาะพายท่ีชวคใหต้ร้งใชจิ้คตคาะาอใคะาอพรง 
 

https://hmong.in.th/wiki/Lake
https://hmong.in.th/wiki/Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Hypersaline_lake
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☞ ค าท่าคชพ นครใตยดินชำดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เพื่ร 2-3 มณคปีะ่รคนอิสตะาล ชาวนณปปา
โดเชียไดพ้ีะาอสอ้างเพืรงใตดิ้คเมื่รเป็คหลุพหลบภณยจาะะาอบุะอุะขรงชาวโอพณค ขุดเจากไปเอ่ืรยๆ จคใตม้ื้คดิคนณป
ปาโดเชียะลายเป็คเพืรงรีะหลายๆ เพืรง ภายใคพีทณ้ง โบสถน์อิสจณะอ โองเอียคสรคศาสคา โองเะ็บไวค์ นระไพ ้บ่รค ้ า 
หร้ง โถง หร้งครค ห้รงค ้ า หร้งถครพราหาอ ห้รงนอณว หร้งราหาอ ฯลฯ แลกย ณงพีรีะหลายส่วคท่ีย ณงไพ่ไดขุ้ดนค้ ให้
ท่าคไดช้พนวาพพหณศจออยเ์พืรงใตดิ้คแลกเะ็บภามปอกทณบใจตาพรณธยาศณย จคถึงเวลารณคสพนวอ 

 

 
 
 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่  
 ที่พกั  TEMENNI CAVE HOTEL (โรงแรมง ำ้) หรือเทียบเท่ำ 

   

วนัที่ส่ี เมืองคัปปำโดเกีย - *OPTION TOUR ดึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ 
CLASSIC CAR* - หุบเดำนกพิรำบ - หุบเดำอุซิซำร์ - หุบเดำพำซำแบค - เมืองคอนย่ำ - คำรำวำนซำ
รำย - พพิธิภณัฑ์เมฟลำนำ                                                                                                             (B/L/D) 

เชยำมืด คณะพรยอมกนั ณ ุ้ดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! ดึ้นบอลลูนชมควำมสวยงำมดองเมือง
คปัปำโดเกยีในมุมสูง (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ☂กำรดึน้
บอลลูน นั้นเป่นสัญลกัิณ์ดองตุรเคยี จกมาใหท่้าคเนลิพเนล้ิพไปะณบะาอ
ชพมอกราทิตยย์าพเชา้ แลกชพนวาพสวยงาพขรงเพืรงนณปปาโดเะีย แบบ
มาโคอาพ่าวิว ชพเพืรงราอยธออพโบอาั เพืรงแห่งพคต์เสค่ห์ สณพผ ณส
บออยาะาศพุพสูง เะ็บภามท่ีสวยงาพอรบตณว (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูน 
ราคาท่านละประมาณ 280 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* 
สามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ ทั้งนี้.. การขึ้นบอลลูนนั้น

ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศที่เหมาะสม* โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ **ประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท กจิกรรมนี้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน**)  
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หรือ ⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ JEEP SAFARI เท่ียวชพเพืรงนณปปาโดเะีย ตุอ
เนีย หค่ึงใคะาอเดิคทางท่ีสุดปอกทณบใจ บคเสค้ทางท่ีสุดต่ืคเตค้ ต่ืคตา 
ต่ืคใจ ขรงเพืรงปอกวณติศาสตอ์คณบลา้คปี ชพนวาพงาพขรงหุบเขาท่ี
เะิดข้ึคโดยธออพชาติสออนส์อ้าง (ค่าใช้จ่ายในการนั่ง JEEP SAFARI 
ราคาท่านละประมาณ 120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* 
สามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์)  

หรือ ⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ CLASSIC CAR คณง่อถนลาสสินเปิดปอกทุค
ชพวิวบรลลูครยา่งใะลชิ้ด เอียะไดว้่าเป็ค UNSEEN ขรงเพืรงนณปปาโด
เะียแห่งค้ี ท่ีจกต้รงพาถ่ายอูปนู่ะณบบรลลูคสีสณคสดใส นู่ะณบอถเปิด
ปอกทุคสุดนลาสสิน คณ่งอถเปิดปอกทุคสูดราะาศเยค็ๆ ยาพเชา้ ชพวิว
บรลลูคสดใสบคท้รงฟ้า (ค่าใช้จ่ายในการนั่ง CLASSIC CAR ราคา
ท่านละประมาณ 120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์) 
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เชยำ  รับประทำนอำหำรเชยำ ณ หยองอำหำรดองโรงแรม 
 

 

☞ แวกถ่ายอูป หุบเดำนกพริำบ (PIGEON VALLEY)  จุดชพวิวรยู่ตองบอิเวัหคา้ผาท่ีชาวเพืรงโบอาัไดขุ้ดเจาก
เป็คอู เมื่รใหค้ะมิอาบเขา้ไปท าอณงราศณยรยู่  ชาวบา้คเล้ียงคะมิอาบไวเ้ม่ืรค าพูลพาท าเป็คปุ๋ยบ าอุงตค้ไพ ้จาะจุดชพวิว
สาพาอถพรงเห็คปอาสาทรุชิซาอ์ (UCHISAR CASTLE) แลกย ณงพีตค้ไพจ้  าลรงท่ีเต็พไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวครยูโ่ดด
เด่ค ริสอกถ่ายภามตาพรณธยาศณย 
 

☞ แวกถ่ายอูป       หุบเดำอุซิซำร์ (UCHISAR 
VALLEY) หุบเขานลา้ยจรพปลวะขคาดใหญ่ 
ใชเ้ป็คท่ีรยู่ราศณย ซ่ึงหุบเขาดณงะล่าวพีอูมอุค พี
อรยเจาก อรยขุด รณคเะิดจาะฝีพืรพคุษย์ไป
เะืรบทณว่ทณ้งภูเขา เม่ืรเราไวเ้ป็คท่ีรยูร่าศณย 

 

 

 

☞ ค าท่าคผ่าคชพ หุบเดำพำซำแบค (PASABAG VALLEY) ะลุ่พภูเขาหิคแปละตาอูปะอวยนลา้ยพีหพวะวางรยู่
บคสุด รดีตเพ่ืร 1,500 ปีท่ีแลว้สถาคท่ีแห่งค้ีเนยเป็คท่ีม  าคณะขรงบาทหลวงไซพรคท่ีเดิคทางพาเม่ืรปลีะวิเวะ 
แสวงหาท่ีปฏิบณติธออพแลกไดพ้าเจรสถาคท่ีแห่งค้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) แลกเป็คท่ีคิยพส าหอณบมอกรีะ
หลายรงนใ์คเวลาต่รพา จคไดอ้ณบรีะสพญาว่า THE VALLEY OF THE MONKS 

 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 
 

☞ เดิคทางสู่  เมืองคอนย่ำ (KONYA) ใครดีตเนยเป็คเพืรงหลวงขรงราัาจณะอเซลจุะเติอ์ะ  .ศ.น(1077-1118) 
ราัาจณะอแห่งแอะขรงชาวเติอ์ะใคตุอเนีย หอืรท่ียุนคณ้คเอียะรคาโตเลีย เป็ครู่ขา้วรู่ค ้ าขรงปอกเทศ นคส่วคใหญ่พี
ราชีมท าคา พีะาอปลูะฝ่ิคแลกผลไพร้อ่รย เพืรงค้ีพีปอกวณติท่ีเะ่าแะ่พาะ เป็คท่ีตณ้งขรงสุสาคเพฟลาคา ผูอิ้เอ่ิพะาอท า
สพาธิแบบเป็ควงะลพ ใคแต่ลกปีจึงพีผูแ้สวงบุญพาเยืรคท่ีค่ีะณคเป็คจ าควคพาะ )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชม.( อกหว่างทางแวกถ่ายอูป คำรำวำนซำรำย        (CARAVANSARAI) ท่ีมณะขรงะรงนาอาวาคใคสพณยโบอาั เป็ค
สถาคท่ีมณะแอพขรงะรงนาอาวาคตาเสค้ทางสายไหพแลกชาวเติอ์ะสพณยรรตโตพณค 
 

☞ ค าท่าคชพ พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ )MEVLANA MUSEUM) ไดอ้ณบะาอปอกะาศอณบอรงให้เป็คพอดะโละจาะ
รงน์ะาอยูเคสโะแห่งสหปอกชาชาติ เป็คท่ีตณ้งขรงส าคณะมวะเดรอ์วิช (DERVISH) พีหค้าท่ีใคะาอชณะชวคมลเพืรง
ชาวนอิสต์ใคนาบสพุทอรคาโตเลีย ให้หณคพา
คณบถืรศาสคาริสลาพ แลกลดช่รงว่างอกหว่างอา
ษฏอะณบผูป้ะนอรงชาวเซลจุะ  ส่วคหค่ึงขรง
มิมิธภณั ฑค้ี์เป็คสุสาคขรงเพฟาคา เจลาเลดดิค 
ภายคระเป็คหรทองะอกบระปลายแหลพสี
เขียวสดใส ภายใคปอกดณบปอกดาฝาผคณงแบบ
พุสลิพ โดยใชสี้พาะพายตอกะาอตา ซ่ึงหาชพได้
ยาะ แลกย ณงเป็คสุสาคส าหอณบผูติ้ดตาพ สาคุศิษย ์
บิดา แลกบุตอขรงเพฟลาคาดว้ย 
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ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่  
 ที่พกั  DUNDAR  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 

 

วนัที่หยำ เมืองอิสปำร์ตยำ - *สวนดอกุมย หรือ สวนเลุมย - เมืองปำมุคคำเล่ - ปรำสำทปุยฝยำย - เฮียรำโพลิส  
(B/L/D) 

เชยำ  รับประทำนอำหำรเชยำ ณ หยองอำหำรดองโรงแรม 
 

 ☞ ค าท่าคเดิคทางสู่ เมืองอสิปำร์ตำ (ISPARTA) เป็คท่ีอู้จณะะณคใคคาพ เค่ืรงจาะเพืรงแห่งค้ี ”เพืรงแห่งดระะุหลาบ“
ปลูะดระะุหลาบส่งรระให้ะณบปอกเทศฝอณ่งเศส เม่ืรผลิตค ้ าหรพ อกหว่างทางค าท่าคเท่ียวชพ สวนดอกุมย หรือ สวน
เลุมย (FARM) ตาพฤดูะาลคณ้คๆ ซ่ึงบอิเวัเพืรงค้ี เป็คม้ืคท่ีลุ่พสลณบะณบภูเขาอายลร้พ จึงพีม้ืคท่ีใคะาอปลูะดระไพ ้
ผลไพต้าพฤดูะาลรยา่งพาะพาย ใหท่้าคไดริ้สอกล้ิพลรงอสชาติขรงผลไพแ้ลกริสอกใหไ้ดเ้ะ็บภามบออยาะาศสวยงาพ
ภายใคสวคตาพรณธยาศณย )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.( 

 

ฤดูกำลดองดอกุมยและเลุมยในเมืองตุรก ี
สวนกุหลำบ )ROSE FARM) ช่วงปลายเดืรคเพษายค ถึงปลายเดืรคพิถุคายค 
สวนเชอร์ร่ี (CHERRY FARM) ช่วงปลายเดืรคมฤษภานพ ถึงปลายเดืรคะอะฎานพ 
สวนลูกพชี (PEACH FARM), สวนองุ่น )GRAPE FARM) ช่วงเดืรคสิงหานพ ถึง ปลายเดืรคะณคยายค 
สวนสตรอเบอร่ี )STRAWBERRY FARM) ช่วงเดืรคสิงหานพ ถึง ปลายเดืรคตุลานพ 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 

☞ เดิคทางสู่  เมืองปำมุคคำเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปรำสำทปุยฝยำย (COTTON CASTLE) รยู่ใคเพืรงช่ืร
เดียวะณค จณงหวณดเดคิซลี ปอกเทศตุอเนีย เป็คเคิคเขาหิคปูคสีขาว พีนวาพยาวปอกพาั 2.7 ะิโลเพตอ สูง 160 เพตอ เะิด
จาะค ้ ามุอ้รคท่ีค าแนลเซียพนาอ์บรเคตพาตะตกะรค ปาพุนนาเล่ ไดอ้ณบะาอข้ึคทกเบียคเป็คแหล่งพอดะโละอ่วพะณบฮี
เรอาโปลิสซ่ึงเป็คเพืรงโบอาัท่ีตณ้งรยูบ่คปาพุนนาเล่ ใค ม .ศ.2531 )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.( 
 

 

☞ ค าท่าคชพ  ปรำสำทปุยฝยำย (PAMUKKALE)  ค ้ าตะหิคปูคสีขาวท่ีเะิดข้ึคจาะธาอค ้ าใตดิ้คท่ีพีรุัหภูพิปอกพาั 
35 รงศาเซลเซียส ซ่ึงเป็คแอ่หิคปูคผสพรยูใ่คปอิพาัท่ีสูงพาะไหลลงพาจาะภูเขา “นาลดาะึ ”ท่ีตณ้งรยู่ห่างรระไปทาง
ทิศเหคืร แลกท าปฏิะิอิยาจณบตณวแข็งเะากะณคเป็คอ้ิว เป็คแร่ง เป็คชณ้ค ลดหลณ่คะณคไปตาพภูพิปอกเทศ เะิดเป็ค
ปอกติพาะออพธออพชาติ รณคสวยงาพแปละตาท่ีโดดเด่คเป็คเระลณะษั์ จคท าให้ปาพุนนาเล่แลกเพืรงเฮียอาโมลิส
ไดอ้ณบะาอยะยร่งจาะรงนะ์าอยเูคสโะใหเ้ป็คพอดะโละทางธออพชาติแลกวณฒคธออพใคปี น .ศ . 1988 ชพนวาพสวยงาพ
ขรงแร่งค ้ าหิคปูคธออพชาติตณดะณบหคา้ผาท่ีะวา้งขวางพีลณะษักสวยงาพพหณศจออยแ์ตะต่างรระไปพาะพายนลา้ยหิพก 
ะร้คเพฆหอืรปุยฝ้ายค ้ าแอ่พีรุัหภูพิปอกพาั 33 – 35.5 รงศาเซลเซียส ริสอกเะ็บภามปอกทณบใจจคถึงเวลารณคสพนวอ 
 

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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☞  ค าท่าคชพ  เมืองเฮียรำโพลิส (HIERAPOLIS) 
เพืรงโอพณคโบอาัท่ีสอ้างลร้พอรบบอิเวัท่ีเป็คค ้ ามุ
เะลืรแอ่อ้รคซ่ึงเช่ืระณคว่าพีสออมนุัใคะาออณะษาโอน
เพ่ืรเวลาผ่าคไปภณยธออพชาติได้ท าให้เพืรงค้ีเะิดะาอ
มณงทลายลงเหลืรเมียงซาะปอณะหณะมณงะอกจายรยู่ทณว่ไป 
เช่คโองลกนอแรพฟิเธียอ์เตรอ์ขคาดใหญ่ วิหาอรมรลโล 
สุสาคโอพณคโบอาั 
 
 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่  
 ที่พกั  TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วนัที่หก เมืองคูซำดำซี - เมืองโบรำณเอฟฟิซุส - เมืองอิซเมียร์ - ตลำดเคเมอรำต ิ                                       (B/L/-) 
เชยำ  รับประทำนอำหำรเชยำ ณ หยองอำหำรดองโรงแรม 
 
 

☞ เดิคทางสู่  เมืองคูซำดำซี (KUSADASI)  เพืรงท่าท่ีส านณญทางะาอนา้รีะเพืรงหค่ึงขรงตุอเนียท่ีเป็คสถาคท่ีตณ้งขรง
โบอาัสถาคท่ีส านณญส่ิงพหณศจออยย์นุโบอาั )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.( 
 
 

☞ ค าท่าคชพ เมืองโบรำณเอฟิซุส )EPHESUS) เพืรงโบอาัท่ีพีะาอบ าอุงอณะษาไวเ้ป็ครยา่งดีเพืรงหค่ึง เนยเป็คท่ี
รยูข่รงชาว (IONIA  )จาะะอีะ ซ่ึงรมยมเขา้พาปณะหลณะสอ้างเพืรง ซ่ึงอุ่งเอืรงข้ึคใคศตวออษท่ี 0 ะ่รคนอิสตะ์าล ต่รพา
ถูะอุะอาคเขา้ยึดนอรงโดยมวะเปรอ์เซียแลกะษณตอิยร์เล็ะซาคเดรอ์พหาอาช ภายหลณงเพื่รโอพณค เขา้นอรบนอรงะ็ได้
สถาปคาเรฟฟิซุส ข้ึคเป็คเพืรงหลวงต่างจณงหวณดขรงโอพณค  
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 

☞ ค าท่าคเดิคทางสู่ เมืองอิซเมยีร์ หรืออิซมร์ี )IZMIR) เป็คพหาคนอใคปลายสุดทางตกวณคตะขรงราคาโตเลีย ถืร
ว่าเป็คเพืรงท่ีพีขคาดใหญ่เป็ครณคดณบสาพขรงปอกเทศตุอเนีย เป็คอรงแน่ริสตณคบูล ะณบรณงะาอา แลกเป็คเพืรงอิพทกเล
รีเจียคท่ีพีปอกชาะอหคาแค่คท่ีสุดอรงจาะเรเธคส์  ถูะลร้พอรบไปด้วยภูเขารีะทณ้งย ณงถืรว่าเป็คเพืรงท่ีน่รคข้าง
มลุะมล่าคไปดว้ยผูน้คอวพไปถึงถคคท่ีน่รคขา้งะวา้ง รานาอะอกจะแลกศูคยช็์รปป้ิงท่ีทณคสพณย เท่ียวชพ ย่ำนเมือง
เก่ำอิซเมียร์ ห้าพมลาดะณบ จณตุอณสโนคณน (KONAK SQUARE ), หรคาฬิะาริซเพียอ์ (IZMIR CLOCK TOWER) เป็ค
ตค้ )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.( 
 

☞ จาะคณ้คใหท่้าคริสอก ชพ ชิพ ชร้ป ท่ี ตลำดเคเมอรำลติ (KEMERALTI MARKET) ตลาดเะ่าแะ่ขรงเพืรงริซ
เพียอ์ท่ีพีพาตณ้งแต่สพณยศตวออษท่ี 17 แพต้ลาดทร้งถ่ิคแห่งค้ีไพ่ไดย้ิง่ใหญ่เท่าแะอคดบ์าซาอ์ใคริสตณคบูล แต่ะ็เป็คท่ีตณ้ง
ขรงอ้าคนา้พาะพาย แลกจ าหค่ายสิคนา้ทุะปอกเภทเท่าท่ีจกเป็คไปได  ้

 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่  
 ที่พกั  BLANCA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 

วนัที่เ้ด่ ชมย่ำนเมืองเก่ำอิซเมียร์ - ้ตุัรัสโคนัค - หอนำฬิกำอิซเมียร์ - เมืองชำนัคคำเล่ - มยำุมย้ ำลองเมืองทรอย  
(B/-/-) 

เชยำ  รับประทำนอำหำรเชยำ ณ หยองอำหำรดองโรงแรม   
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☞ ค าท่าคเดิคทางสู่ ้ัตุรัสโคนัค )KONAK SQUARE) ท่ีสอ้างข้ึคใคปี น .ศ.1901 ตณ้งรยู่ใคใจะลางเพืรงริซเพียอ์ 
โดยพี หอนำฬิกำอซิเมยีร์ (IZMIR CLOCK TOWER) เป็คสณญลณะษั์ส านณญขรงจณงหวณดริซเพียอ์ท่ีพีนวาพงดงาพแลก
พีนวาพส านณญทางปอกวณติศาสตอ์ขรงปอกเทศตุอะี นอณ้ งหค่ึงภามขรงหรคาฬิะาแห่งค้ีย ณงเนยปอาะฏรยูบ่คธคบณตอใบลก 
500 ลีอาตุอะี ใคช่วงปีน .ศ.1983 - 1989 พาแลว้ดว้ยเช่คะณค 

 
 

☞ จาะคณ้คค าท่าคเดิคทางสู่  ชำนัคคำเล่ )CANAKKALE)  เพืรงท่าท่ีส านณญรีะแห่งหค่ึงขรงตุอเนียพีดิคแดครยูใ่ค
ยโุอปแลกเรเชียเช่คเดียวะณบริสตณคบูล เพืรงค้ีเป็คส่วคหค่ึงขรงปอกวณติศาสตอ์ขรงสงนอาพโละนอณ้ งท่ี 1 เมอากท่ีชาคณน
นาเล่ค้ีทหาอสณพมณคธพิตอไดย้ะมลข้ึคบะแลกท าะาออบใคสงนอาพะาลิโปลี (GALLIPOLI)หอืร ะณลป์ลิโปลีโดยใค
ทุะๆปีจกพีะาอจณดงาคอ าลึะให้ะณบผูเ้สียชีวิตใควณค ANZAC DAY ทุะวณคท่ี 25 เพษายค ทุะปี ใคสงนอาพโละนอณ้ งท่ี 1 
ตุอเนียเป็คฝ่ายม่ายแม ้แต่ะลณบชคกใคสงนอาพ ะณลป์ลิโผลี จคท าให้คายมล พุสตาฟา เนพาล ปาชา (MUSTAFA 
KEMAL PASHA) ะลายเป็คพหาวีอบุอุษส านณญขรงชาติ ซ่ึงต่รพา พุสตาฟา เนพาล ปาชา ะ็นืร รตาเติอ์ะ บิดาแห่งชาติ
ตุอเนีย )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.( 
 

 

อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
 

 

แวกถ่ายอูป ☞  HOLLYWOOD มยำุมย้ ำลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงรยูใ่จะลางเพืรงชา
คณนนาเล่ พา้ไพเ้พืรงทอรยตาพเอ่ืรงเล่าคณ้คเะิดจาะะาอต่รสู้อกหว่างะรงทณมะอีะแลกะอุงทอรย ต่รสู้ะณคคาคคณบสิบปี 
ะรงทณมะอีะจึงนิดแผคะาอท่ีจกตีะอุงทอรยโดยะาอสอ้างพา้ไพ ้โดยทหาอะอีะไดเ้ขา้ไปซ่รคตณวรยู่ภายใคซระต่างๆ
ขรงพา้แลกเข็คไปไวห้คา้เพืรงทอรย ชาวเพืรงทอรยเห็คะ็คึะว่าะรงทณมะอีะไดถ้รยทณมยรพแมไ้ปแลว้แลกพรบพา้ไพ้
จ  าลรงเป็คขรงขวณญ จึงเข็คเขา้ไปไวใ้คเพืรง ตะะลางนืคชาวทอรยครคหลณบหพด ทหาอท่ีซ่รครยู่ใคพา้ะ็รระพาเปิด
ปอกตูให้ะรงทณมะอีะเขา้พาท าะาอยึด แลกเผาะอุงทอรยจคย่รยย ณบ ซ่ึงพา้ไพจ้  าลรงแห่งเพืรงทอรยท่ีเห็ครยู่ใคเพืรง   
ชาคณนนาเล่ ค้ีไดอ้ณบพาจาะ  ะรงถ่ายท าลกนอ วรเครอ์ บอาเธรอ์ ใชถ่้ายท าลกนอ เอ่ืรงทอรย เพื่รถ่ายท าเสอ็จแลว้จึงยะ
ใหเ้ป็คสพบณติขรงท่ีค่ีตณ้งแต่ปี 2004   ริสอกเะ็บภามปอกทณบใจตาพรณธยาศณย จคถึงเวลาคณดหพาย 
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ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่  
  ที่พกั TROIA TUSAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 

วนัที่แปด เมืองอิสตันบูล - ชมวิวเมืองอิสตันบูลที่เนินเดำ CAMLICA - มัสยิดซูเลย์มำนีเย - สุปร์ทมำร์เก่ต - 
หอคอยกำลำตำ - ้ตุัรัสทักซิม                                                                                                        (B/L/-) 

เชยำ  รับประทำนอำหำรเชยำ ณ หยองอำหำรดองโรงแรม   
 

☞ เดิคทางสู่  เมืองอสิตนับูล (ISTANBUL)  เพืรงส านณญรณคดณบ 1ขรงปอกเทศ เดิพช่ืร นรคแสตคติโคเปิล เป็คเพืรง
ท่ีพีปอกชาะอพาะท่ีสุดใคปอกเทศตุอเนีย ตณ้งรยู่บอิเวัช่รงแนบบรสฟรอณส)BOSPHORUS( ซ่ึงท าให้ริสตณคบูลเป็ค
เพืรงส านณญเมียงเพืรงเดียวใคโละ ท่ีตณ้งรยู่ใค 2 ทวีปนืร ทวีปยุโอป )ฝณ่ง THRACE ขรงบรสฟรอณส( แลกทวีปเรเชีย 
)ฝณ่งรคาโตเลีย( ซ่ึงใครดีตริสตณคบูลเป็คเพืรงส านณญขรงชคเผ่าจ  าควคพาะใคบอิเวัคณ้ค จึงส่งผลให้ริสตณคบูลพีช่ืร
เอียะแตะต่างะณครระไป  )ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.( 
 

☞ จาะคณ้คค าท่าคเดิคทางสู่ เนินเดำ CAMLICA ท่ีซ่ึงนุัจกไดเ้ห็คทิวทณศค์รณคค่าท่ึงบคยรดเขา นุัจกไดช้พวิว
เพืรงแบบไอ้ส่ิงะีดขวางบคยรดเขา CAMLICA HILL ซ่ึงตณ้งรยูท่างฝณ่งเรเชียขรงริสตณคบูล 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
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☞ ค าท่าคชพ มัสยดิซูเลย์มำนีเย เป็คพณสยดิหลวงขรงรรตโตพณคท่ีตณ้งรยู่
ใคริสตณคบูลใคตุอะี เป็คพณสยดิท่ีใหญ่เป็ครณคดณบสรงขรงริสตณคบูล พณสยิด
ซิวเลยพ์าคีเยสอ้างตาพมอกบอพอาชโรงะาอขรงสุลต่าคสุลณยพาคแห่ง
จณะอวออดิรรตโตพณค โดยพีพิพาอ์ ซิคาคเป็คสถาปคิะ เป็คสถาปณตยะออพ
แบบริสลาพ ท่ีเอ่ิพะ่รสอ้างใคปี น .ศ . 1550 แลกสอ้างเสอ็จใคปี น .ศ . 1557 
พณสยิดซิวเลยพ์าคีเยพีนวาพเด่คสง่าท่ีแสดงนวาพส านณญขรงสุลต่าคสุลณย
พาคใคปอกวณติศาสตอ์แต่พีขคาดเละ็ะว่ารกยาโซเฟีย  

 

☞ ค าท่าคเดิคทางสู่  ตลำดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) ตณ้งรยูใ่ะละ้ณบสกมาคะาลาตา สอ้างข้ึคตณ้งแต่ช่วงปี น .ศ.
1660 เป็คตลาดใคอ่พแลกเป็คตลาดท่ีใหญ่เป็ครณคดณบสรงใคริสตณคบูล สิคนา้ส่วคใหญ่นืรเนอ่ืรงเทศเป็คหลณะ ทณ้งย ณงพี
ถณว่ชคิดต่าง ๆ อณงผึ้ง ค ้ าพณคพกะระ ไปจคถึงเส้ืรผา้เนอ่ืรงปอกดณบ ฯลฯ  

 

☞ ผา่คชพ หอคอยกำลำตำ GALATA TOWER (GALATA KULESI) หอืร
บางทีเอียะว่า CHRISTEA TURRIS ซ่ึงแปลว่า หรนรยแห่งมอกนอิสต ์ใคภาษา
ลกติค เป็คหรนรยหิคยุนะลางใคเขตะาลาตา ( นาอาน็รย-GALATA – 
KARAKÖY) ขรงคนอรีสตณคบูล, ปอกเทศตุอเนีย เป็ครีะหค่ึงใคสถาคท่ีส านณญ
ท่ีโดดเด่คท่ีสุดขรงเพืรง  ดว้ยลณะษักทองะอกบระสูง ขรงหรนรยท่ีโดดเด่ค
เหคืรเสค้ขรบฟ้า ท าให้เะิดทณศคียภามรณคงดงาพ ขรงนาบสพุทอ แลกบอิเวั
โดยอรบขรงเพืรงริสตณคบูล คระจาะค้ีตลรดแควถคค ย ณงเต็พไปดว้ยรานาอ 
แลกอ้าคนา้ ท่ีพีสถาปณตยะออพสไตลย์โุอป ท่ีสวยงาพแลกแปละตารีะดว้ย  
 

☞ ค าท่าคเดิคทางสู่ ้ตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) ตณ้งรยู่ใคย่าคเบโยะลู ใคเขตยุโอปขรงคนอริสตณคบูล
, ปอกเทศตุอเนีย เป็คสถาคท่รงเท่ียวส านณญท่ีพีช่ืรเสียง แลกถืรเป็คหณวใจ ขรงคนอริสตณคบูลสพณยใหพ่ โดยน าว่า 
TAKSIM หพายถึง “ะาอแบ่งแยะ” หอืร “ะาอะอกจาย” ซ่ึงพีท่ีพาจาะใคอณชสพณยขรง สุลต่าคพกห์พุด 1 (SULTAN 
MAHMUD I) ดว้ยสถาคท่ีแห่งค้ีเนยเป็คท่ีตณ้งขรง ร่างเะ็บค ้ าหิคยนุรรตโตพณค แลกเป็คจุดท่ีสายค ้ าหลณะ จาะทางตรค
เหคืรถูะอวบอวพ แลกะอกจายรระไปย ณงส่วคร่ืคๆ ขรงเพืรง คระจาะค้ีน  าว่า ทณะซิพ )TAKSIM) ย ณงหพายถึง อูปแบบ
ดคตอีมิเศษใคเมลงนลาสสิะ ขรงปอกเทศตุอเนียรีะดว้ย ใคปณจจุบณคจตุอณสแห่งค้ี เป็คสถาคท่ีใชใ้คะาอจณดะิจะออพ
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สาธาอัก เช่ค ขบวคมาเหอด ใคะาอเฉลิพฉลรงปีใหพ่ หอืระาอมบปกทางสณงนพร่ืคๆ แลกเป็คจุดหพายปลายทาง
ยรดคิยพ ส าหอณบคณะท่รงเท่ียวทณ้งใค แลกต่างปอกเทศ  

 
 

อสิระอำหำรเยน่ตำมอธัยำศัย 
 

งึงเวลำนัดหมำย สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอสิตนับูล 
 

วนัที่เกยำ สนำมบินอิสตนับูล - สนำมบินสุวรรณภูมิ 
01.45 น. เดิคทางสู่ ประเทศุทย โดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบิคท่ี TK68  (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.20 น. เดิคทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิ ประเทศุทยโดยสวณสดิภาม มอ้รพนวาพปอกทณบใจ 
 

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

ระหว่ำงทำงใหยท่ำนเพลดิเพลนิกบัรยำนชยอปป้ิงสินคยำพ้ืนเมืองอนัเล่ืองช่ือ อำทิเช่น :  
โรงงำนทอพรมสุตล์ตุรก ี, โรงงำนอญัมณปีระ้ ำงิ่น , โรงงำนเซรำมกิ , อุตสำหำกรรมเคร่ืองหนัง , ดนมตุรกอีนัโด่งดัง 

 

 

เที่ยวบนิ /ที่นัง่บนเนร่ืองบิน ( สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสับเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงได้ตามนวามเหมาะสม 

โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสัิย 
เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมือง สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย รวมไปถงึสถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม 

ทั้งนีท้างบริษทัจะน านึงถงึนวามปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส านญั 
โดยมตีวัแทนบริษัท (มนันุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,นนขบัรถของแต่ละสถานที่ )เป็นผู้บริหารเวลาปรับเป ลีย่นตามนวามเหมาะสม 

และหากลูกน้าท่านใดจะมกีารจองตัว๋เนร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกนร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบ ทุกกรณหีากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 
***หนังสือเดนิทางจะต้องเหลืออายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวันเดินทำง 
รำคำ / ท่ำน 

เูยใหญ่ พกัเด่ียว 

อังคำร-พธุ 04-12 เมิำยน 2566 44,888 9,900 
พฤหัสบดี-ศุกร์ 06-14 เมิำยน 2566 46,888 9,900 
้ันทร์-อังคำร 15-23 พฤิภำคม 2566 37,888 9,900 
เสำร์-อำทิตย์ 20-28 พฤิภำคม 2566 37,888 9,900 
อังคำร-พธุ 23-31 พฤิภำคม 2566 37,888 9,900 

 
 

เด็กทารก รานาท่านละ 18,900 บาท (ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลับ)  

**เด็กทารก ไม่มีทีน่ั่งบนเนร่ืองบิน ไม่มนี ้าหนักกระเป๋า ไม่มีเตยีง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตัว๋เนร่ืองบิน )รานาท่านละ 22,900 บาท 

**หากต้องการจอยแลนด์ รบกวนสอบถามสถานะกรุ๊ปก่อนท าการจอง** 
น่าบริการข้างต้นเเพาะนักท่องเที่ยว*ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท 

น่าทัวร์ไม่รวมน่าทิปมันนุเทศก์ท้องถิ่น และนนขับรถ ท่านละ 3,000 บาท ต่อท่าน 

*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดนิทาง* 
ในส่วนน่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในน่าทปิไกด์และนนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 100 บาท /ท่าน/วนั  

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 น่าตณว๋เนอ่ืรงบิคไป-ะลณบมอ้รพนัก   
 น่าภาษีสคาพบิคทุะแห่งท่ีอกบุตาพอายะาอ 
 น่าค ้ าหคณะะอกเป๋าสณพภาอกท่าคลกไพ่เะิค 36 ะิโละอณพ  
  น่าอถอณบ-ส่งแลกค าเท่ียวตาพอายะาอ มอ้รพนคขณบอถท่ีช าคาญเสค้ทาง  
  น่าท่ีมณะตาพท่ีอกบุใคอายะาอ มณะหร้งลก 2 ท่าค หอืร  3 ท่าค  
  แต่ละโรงแรมจะมกีารวางผงัห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเห้าพัก 3 ท่าน อาจเปนน เตียงให่่  1 เตียง และ 1 เตียงเัริมแบบพับ หรือ 
SOFA BED  ท้ังนีหึ้น้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักหองโรงแรมน้ัน ๆ  

  หรือ อาจมคีวามจ าเปนนต้องแยกห้องพักเปนน พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดีอยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรฯีใดใด ทางบริใัท ณ หอังวนัิทอิห
ในการเรียกเกนบค่าบริการค่าห้องพักเดีอยวเพิอมกับผู้เห้าพัก 

  น่าเขา้ชพสถาคท่ีต่างๆ ตาพอายะาอ  
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  น่าราหาอตาพพ้ืรท่ีอกบุใคอายะาอ    
 น่าพณนนุเทศะผ์ูพ้ีปอกสบะาอั์ค าเท่ียวนรยบอิะาอแลกร าควยนวาพสกดวะตลรดะาอเดิคทาง 
 น่าปอกะณครุบณติเหตุอกหว่างเดิคทาง วงเงิคท่าคลก 1,000,000 บาท  (เง่ืรคไขตาพะอพธออพ(์ 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ุ้ม่ รวม 
  น่าใชจ่้ายส่วคตณวคระเหคืรจาะอายะาอท่ีอกบุ เช่ค น่าท าหคณงสืรเดิคทาง,น่าโทอศณมท,์น่าริคเตรอ์เค็ต,น่าซณะอีด,พิคิบาอ์ใคหร้ง 

อวพถึงน่าราหาอแลกเนอ่ืรงด่ืพท่ีสณง่เม่ิพคระเหคืรอายะาอ น่าธออพเคียพหคณงสืรเดิคทาง,น่าค ้ าหคณะเะิคจาะทางสายะาอบิค
ะ าหคด,น่าอณะษามยาบาล ะอัีเะิดะาอเจ็บป่วยจาะโอนปอกจ าตณว,น่าะอกเป๋าเดิคทางหอืรขรงพีน่าท่ีสูญหายใคอกหว่างะาอ
เดิคทางเป็คตค้  

 ค่ำทิปคนดับรง, มคัคุเทศก์ทยองงิ่น ท่ำนละ 3,000 บำท /ต่อตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ วนัเดินทำง  
**ในส่วนค่ำทิปหัวหนยำทัวร์ ุม่รวมอยู่ในค่ำทิปุกด์และคนดับรง ตำมมำตรฐำนกำรใหยทิปหัวหนยำทัวร์ วนัละ 100 บำท /ท่ำน/วนั   
 ค่ำภำิีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำิีหัก ณ ที่้่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำิีสนำมบิน ในกรณทีี่สำยกำรบินมกีำรปรับดึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริิัทฯุมุ่ดย้ดัใหยแก่ท่ำนเน่ือง้ำกปยองกนักำรสูญหำย้ำกมิ้ ฉำชีพที่แฝงตวัเดยำ

มำในโรงแรมที่พกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร่วในกำรเดยำหยองพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรว้ RT-PCR TEST (กรณมีกีำรเรียกตรว้) 
 

 

เง่ือนุดกำรใหยบริกำร 

1. ใคะาอจรงะอุัา ช ำระค่ำมดั้ ำทัวร์ท่ำนละ 20,000 บำท  มอ้รพหคา้มาสปรอ์ต หาะไพ่ช าอกตาพท่ีบอิษณทะ าหคด ขรรคุญาต
ตณดท่ีคณ่งเม่ืรใหลู้ะนา้ท่าคร่ืคท่ีอรท่ีคณง่รยูโ่ดยรณตโคพณติ  แลกตร้งช าอกน่าทณวอ์ส่วคท่ีเหลืระ่รคเดิคทางรยา่งค้รย 35 วณค หาะ
ท่าคไพ่ช าอกเงิคตาพะ าหคดให้ถืรว่าท่าคสลกสิทธิใคะาอเดิคทางคณ้ค ๆ เพื่รท่าคช าอกเงิคน่าทณวอ์เอียบอ้รยแลว้ ทางบอิษณทฯ
ถืรว่าท่าคยรพอณบเง่ืรคไขแลกขร้ตะลงต่างๆท่ีไดอ้กบุไวท้ณ้งหพดค้ีแลว้  

กรณเีดินทำงช่วงวนัหยดุยำว เช่น** สงกรำนต์ ปีใหม่ ช ำระค่ำทัวร์มดั้ ำทัวร์ท่ำนละ 25,000 บำท** 
2. เพื่รท่าครระเดิคทางไปะณบนักแลว้ ท่าคงดะาอใชบ้อิะาออายะาอใดอายะาอหค่ึง หอืรไพ่เดิคทางมอ้รพนักถืรว่าท่าคสลก

สิทธ์ิ ไพ่ราจเอียะอ้รงน่าบอิะาอ แลกเงิคพณดจ านืค ไพ่ว่าะอัีใดๆ ทณ้งส้ิค  
3. ะอัีท่ีะรงตอวจนคเขา้เพืรงทณ้งท่ีะอุงเทมฯ แลกใคต่างปอกเทศปฏิเสธพิให้เดิคทางรระหอืรเขา้ปอกเทศท่ีอกบุใคอายะาอ

เดิคทาง  บอิษณทฯ ขรงสงวคสิทธ์ิท่ีจกไพ่นืคน่าบอิะาอไพ่ว่าะอัีใดๆ ทณ้งส้ิค 
4. บอิษณทฯ ขรสงวคสิทธ์ิท่ีจกเปล่ียคแปลงอายลกเรียดบางปอกะาอใคทณวอ์ค้ี เพ่ืรเะิดเหตุจ  าเป็ค สุดวิสณย จคไพ่ราจแะไ้ขได ้แลก

จกไพ่อณบผิดชรบใดๆ ใคะอัีท่ีสูญหาย สูญเสียหอืรไดอ้ณบบาดเจ็บ ท่ีคระเหคืรนวาพ อณบผิดชรบขรงหณวหค้าทณวอ์แลกเหตุ
สุดวิสณยบางปอกะาอเช่ค ะาอคณดหยดุงาค ภณยธออพชาติ ะาอจลาจล ต่างๆ 

5. เพ่ืรท่าคไดช้ าอกเงิคพณดจ าหอืรทณ้งหพด ไพ่ว่าจกเป็คะาอช าอกผา่คตณวแทคขรงบอิษณทฯ หอืรช าอกโดยตองะณบทางบอิษณทฯ ทาง
บอิษณทฯ จกขรถืรว่าท่าคอณบทอาบแลกยรพอณบใคเง่ืรคไขต่างๆขรงบอิษณทฯ ท่ีไดอ้กบุไวโ้ดยทณ้งหพด 
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กำรยกเลกิ 
เค่ืรงจาะอานาค้ีเป็คอานาโปอโพชณค่ ตณว๋เนอ่ืรงบิคะาอณคตีะาอจ่ายเงิคล่วงหค้าเต็พ 966%  ซ่ึงเม่ือ้องและ้่ำยมัด้ ำแลยว งยำเูย้อง
ยกเลกิ้ะุม่มกีำรคืนเงินค่ำมดั้ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวค้แต่ 

 ผูจ้รงยะเลิะะาอเดิคทาง แต่สาพาอถหาผูเ้ดิคทางใหพ่พาแทคไดท้ณคะ่รครระตณว๋เนอ่ืรงบิค บอิษณทฯ จกไพ่หณะน่าใชจ่้ายใดๆ 

หาะย ณงไพ่พีะาอยืค่วีซ่า หอืรพีะาอเสียน่าใชจ่้ายร่ืคใด ราทิเช่ค รระตณว๋เนอ่ืรงบิคภายใคแลว้ เป็คตค้ โดยตร้งแจง้ทางบอิษณท

ทอาบล่วงหคา้รยา่งคร้ย 15 ว ณคะ่รควณคเดิคทาง )ไพ่คณบอวพเสาอ์ ราทิตย ์แลกวณคหยดุอาชะาอ( 

หมำยเหตุ 
1. ทางบอิษณทขรสงวคสิทธ์ิใคะาอยะเลิะะาอเดิคทางใคะอัีท่ีพีคณะท่รงเท่ียวอ่วพเดิคทางค้รยะว่า 95 ท่าค โดยจกแจ้งให้ทอาบ

ล่วงหคา้รยา่งคร้ย 10 วณคะ่รคะาอเดิคทาง 
2. บอิษณทฯ พีสิทธ์ิท่ีจกเปล่ียคแปลงอายลกเรียดบางปอกะาอใคทณวอ์ค้ี เพ่ืรเะิดเหตุสุดวิสณยจคไพ่ราจแะไ้ขได ้
3. อายะาอท่รงเที่ยว โองแอพท่ีมณะ สาพาอถเปล่ียคแปลงไดต้าพนวาพเหพากสพ โดยน าคึงถึงผลปอกโยชค์ขรงผูเ้ดิคทางเป็คส านณญ 
4. บอิษณทฯ ไพ่อณบผดิชรบน่าเสียหายใคเหตุะาอั์ท่ีเะิดจาะสายะาอบิค ภณยธออพชาติ เช่ค มายไุตฝุ้่ ค ปฏิวณติแลกร่ืคๆท่ีรยูค่ระเหคืร

ะาอนวบนุพขรงทางบอิษณทฯหอืรน่าใชจ่้ายเม่ิพ เติพท่ีเะิดขึ้คทางตองหอืรทางรร้พ เช่ค ะาอเจ็บป่วย, ะาอถูะท าอ้าย, ะาอสูญหาย, 
นวาพล่าชา้ หอืรจาะรุบณติเหตุต่างๆ 

5. ทางบอิษณทฯ จกไพ่อณบผดิชรบใดๆ ทณ้งส้ิคหาะเะิดะอัีนวาพล่าชา้จาะสายะาอบิค, ะาอปอกทว้ง, ะาอคณดหยดุงาค, ะาอะ่รจลาจล 
หอืระอัีท่ีท่าคถูะปฏิเสธ ะาอเขา้หอืรรระเพืรงจาะเจ้าหค้าท่ีตอวจนคเขา้เพืรง  หอืรเจา้หค้าท่ีะอพแองงาคทณ้งจาะไทย แลก
ต่างปอกเทศซ่ึงรยูค่ระเหคืรนวาพอณบผดิชรบขรงบอิษณทฯ 

6. หาะไพ่สาพาอถไปเที่ยวใคสถาคที่ท่ีอกบุใคโปอแะอพได ้รณคเค่ืรงพาจาะธออพชาติ นวาพล่าชา้ แลกนวาพผดิมลาดจาะทางสายะาอ
บิค จกไพ่พีะาอนืคเงิคใดๆทณ้งส้ิค แต่ทณ้งค้ีทางบอิษณทฯจกจณดหาอายะาอเท่ียวสถาคท่ีร่ืคๆพาให ้โดยขรสงวคสิทธ์ิะาอจณดหาค้ีโดย
ไพ่แจง้ใหท้อาบล่วงหคา้ 

7. อานาค้ีนิดตาพอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคใคปณจจุบณค หาะอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคปอณบสูงขึ้ค บอิษณทฯ สงวคสิทธ์ิท่ีจกปอณบอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคตาพ
สถาคะาอั์ดณงะล่าว 

8. หคณงสืรเดิคทางตร้งพีรายเุหลืระาอใชง้าคพาะะว่า 7 เดืรค แลกบอิษณทฯ อณบเฉมากผูพี้จุดปอกสงนเ์ดิคทางเม่ืรท่รงเท่ียวเท่าคณ้ค 
9. ทางบอิษณทฯจกไพ่อณบผดิชรบใดๆ ทณ้งส้ิค หาะท่าคใชบ้อิะาอขรงทางบอิษณทฯไพ่นอบ ราทิ ไพ่เท่ียวบางอายะาอ , ไพ่ทาคราหาอบาง

พ้ืร เมอากน่าใชจ่้ายทุะรยา่ง ทางบอิษณทฯไดช้ าอกน่าใชจ่้ายใหต้ ณวแทคต่างปอกเทศแบบเหพาขาดะ่รครระเดิคทางแลว้ 
10. ทางบอิษณทฯจกไพ่อณบผดิชรบใดๆ ทณ้งส้ิค หาะเะิดส่ิงขรงสูญหายจาะะาอโจอะออพ แลก/หอืร เะิดรุบณติเหตุท่ีเะิดจาะนวาพปอกพาท

ขรงตณวคณะท่รงเที่ยวเรง 
11. เค่ืรงจาะตณว๋เนอ่ืรงบิคเป็คตณว๋อานามิเศษ เพ่ืรรระตณว๋ไปแลว้ใคะอัีท่ีท่าคไพ่สาพาอถเดิคทางมอ้รพนักไพ่ว่าดว้ยเหตุผลใดะ็ตาพ 

ตณว๋เนอ่ืรงบิคไพ่สาพาอถค าพาเล่ืรควณคหอืรนืคเงิคได ้ 
12. ใคะอัีท่ีลูะนา้ตร้งรระตณว๋โดยสาอภายใคปอกเทศ ะอุัาติดต่รเจา้หค้าท่ีขรงบอิษณท ฯ ะ่รคทุะนอณ้ ง พิฉกคณ้คทางบอิษณทฯจกไพ่

อณบผดิชรบน่าใชจ่้ายใดๆ ทณ้งส้ิค 
13. หาะใคนักขรงท่าคพีผูต้ร้งะาอดูแลมิเศษ  คณ่งอถเขค็ )WHEELCHAIR), เด็ะ, ผูสู้งรายุ, พีโอนปอกจ าตณว หอืรไพ่สกดวะใคะาอ

เดิคทางท่รงเที่ยวใคอกยกเวลาเะิคะว่า 4 - 5 ชณว่โพงติดต่ระณค ท่าคแลกนอรบนอณวตร้งใหะ้าอดูแลสพาชิะภายใคนอรบนอณวขรงท่าค
เรง เค่ืรงจาะะาอเดิคทางเป็คหพู่นัก หณวหคา้ทณวอ์พีนวาพจ าเป็คตร้งดูแลนักทณวอ์ทณ้งหพด 
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14. พณนนุเทศะ ์มคณะงาค หอืรตณวแทคขรงทางบอิษณท ไพ่พีร าคาจใคะาอใหน้  าสณญญาใดๆ แทคบอิษณท  เวค้ แต่พีเระสาอลงคาพโดยผูพี้
ร าคาจขรงบอิษณทะ าะณบเท่าคณ้ค 

15. เพ่ืรท่าคตะลงช าอกเงิคไพ่ว่าทณ้งหพดหอืรบางส่วคะณบทางบอิษณทฯ ทางบอิษณทฯ จกถืรว่าท่าคไดย้รพอณบใคเง่ืรคไขขร้ตะลงต่างๆ ท่ี
ไดอ้กบุไวแ้ลว้ทณ้งหพด 

16. ทางบอิษณทเอ่ิพตค้แลกจบะาอบอิะาอท่ีสคาพบิคสุวออัภูพิะอัีท่าคเดิคทางพาจาะต่างจณงหวณดหอืรต่างปอกเทศแลกจกส าอรงตณว๋
เนอ่ืรงบิคหอืรมาหคกรยา่งหค่ึงรยา่งใดที่ใชใ้คะาอเดิคทางพาสคาพบิค ทางบอิษณทจกไพ่อณบผดิชรบน่าใชจ่้ายใคส่วคค้ี เมอากเป็ค
น่าใชจ่้ายท่ีคระเหคืรจาะโปอแะอพะาอเดิคทางขรงบอิษณท ฉกคณ้คท่าคนวอจกใหะ้อุ๊ป FINAL 100% ะ่รคที่จกส าอรงยาคมาหคก 

 


