
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE MARVELOUS TO TURKEY บินตรงจากภูเกต็  
8 วนั 6 คืน 11-18 เมษายน 2562 
 

 พิเศษสุดๆ บิน 5 ดาว พกั 5 ดาว 
 ชม เมืองอิสตนับูล สุเหร่าสีนํ�าเงิน สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  
 ชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกีย   
 ชมดินแดนอนัน่าอศัจรรย ์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชม โชวร์ะบําหน้าทอ้ง สไตลพื์ �นเมือง ประเทศตุรกี 
 ชม โรงงานเครื�องหนงั ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัของ ประเทศตุรกี 
 ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ มา้ไมจ้าํลองแหง่เมืองทรอย  
 ชมเมืองอนัรุง่เรืองในอดีตกาล ที�ปัจจบุนัคงไวเ้พียงซากปรกัหกัพงั เมืองเอฟฟิซสุ และ เมืองเปอรก์ามมั  
 ชม บา้นของพระแม่มารี ซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแม่มารีอาศยัอยู่ 
 ชอ้ปปิ�งสินคา้พื �นเมืองคุณภาพที� ตลาดสไปซ ์
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กาํหนดการเดินทาง 
 
วนัที� 1  ภูเกต็ (ท่าอากาศยาน จ. ภูเกต็) - อิสตนับูล (บินตรงไม่แวะ) - ไกเซรี - คปัปาโดเกีย 

 
03:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน จ. ภูเก็ต อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน Turkish 

Airlines โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
05:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบินที� TK173 (เวลา

บิน 10 ชม.10 นาที)   
 
12:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี (รอเปลี�ยนเครื�องสู่ เมืองไกเซรี)  
 
16:00 น. นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกเซรี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที�ยวบินที� TK2014   
 
17:30 น. เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ ซึ�งในอดีตกาลมี

กระแสลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื �นที�เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ย
การกระทําของธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และกาลเวลา ไดป้รงุแต่งดินแดนคปัปาโด
เกียออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ยภมิูลกัษณต์่างๆ เปรียบดงัสวรรคบ์นดินจนไดช้ื�อว่า 
ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือ ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คปัปาโดเกียยงัไดร้บัการ
แต่งตั�งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ และวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกดว้ย 

 

 
 
คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

**พิเศษ** นําท่านชมโชวร์ะบําหน้าทอ้ง สไตลพื์ �นเมือง ประเทศตุรกี  
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ที�พกั  Ramada Plaza Cappadocia 5*  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� 2  คปัปาโดเกีย (โปรแกรมพิเศษนั�งบอลลูน) - คอนย่า 

 
โปรแกรมเสริมพิเศษ ไมร่วมอยู่ในคา่ทวัร ์
สําหรบัท่านใดที�สนใจขึ �นบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. 
ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ� งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง  
(คา่ขึ�นบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ หากลูกคา้ชาํระเงินสดหน้างาน ราคา 210 USD ต่อ 1 
ท่าน หรือหากชําระดว้ยบตัรเครดิตหน้างาน ราคา 220 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที�ทํา
จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน และเครื�องร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี�ขึ �นอยู่กบัดุลย
พินิจของท่าน** 

 
 

 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองคปัปาโดเกียมี นครใตดิ้น Underground City อยู่หลายแห่ง เกิดจากการขดุเจาะพื �นดินลงไป 
เพื�อใชเ้ป็นที�หลบซอ่นของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมยัทําสงคราม ซึ�งนครใตดิ้นที�ขึ �นชื�อและมี
นักท่องเที�ยวไปเยี�ยมเยียนเยอะที�สุด คงหนีไม่พน้ นครใตดิ้น เมืองไคมกัลี Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli ที�มีความลึกถึง 11 ช ั�น (ลึกที�สุดที� 85 เมตร) พรอ้มทั�งยงัมีระบบระบาย
อากาศ และมีสภาพวิถีชวิีตความเป็นอยู่ใตดิ้นพรอ้มสรรพ ซึ�งนครใตดิ้นนับเป็นสิ�งมหศัจรรยที์�สรา้งจาก
ฝีมือมนุษยอ์ย่างหนึ�งก็ว่าได ้  
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme นําท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม่ Goreme 
Open Air Museum ที�เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. ที� 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต ์
ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถํ �าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน
จากชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสตอี์กดว้ย อิสระเที�ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคาร
บา้นเรือนของชาวเมืองคปัปาโดเกีย ที�เกิดจากการขดุเขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั รวมถึง
ใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ  
 
 

 
 

 
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos 
Village สินคา้คุณภาพดี และขึ �นชื�อของประเทศตุรกี ใหเ้วลาท่านเลือกซื �อตามอธัยาศยั 
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เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 
1308 รวมทั�งยงัเป็นศูนยก์ลางที�สําคญัของภมิูภาคแถบนี� ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั ทศันียภาพที�งดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝั�งทาง ของภมิูภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะไดช้มวิถีชวิีตตามชนบทและทศันียภาพ
ที�สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภเูขา ระหว่างทางนําท่านแวะชม คาราวานสไรน ์ที�พกัแรมและที�แลกเปลี�ยน
สินคา้ระหว่างทางของชาวเติรก์ในสมยัออตโตมนั 

 
 

 
 
คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Anemon Konya 5* หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� 3  คอนย่า - ปามุคคาเล่ 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum ซึ�งเล่ากนัว่าก่อตั�งขึ �นในราวปี ค.ศ. 1231 
โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี� ผูวิ้เศษในศาสนาอิสลามซึ�งกําเนิดในอฟักานิสถาน เดินทางมายงัเมือง
คอนย่าตามคําเชญิของสุลต่านเซลจูค เพื�อเขยีนบทกวีลึกลบัเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และไดเ้สียชวิีตลงในปี 
1273 นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองที�มีนํ�าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ �นมาจากใต ้
ดินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที�ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของนํ�าพุเกลือแรร่อ้นนี�

ไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ�าตกสีขาวเป็นช ั�นๆ หลายช ั�น และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กิด
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เป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมาก เรียกปรากฎการณนี์�ว่า ปราสาท
ปุยฝ้าย 

 
 

 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งนํ�าพุเกลือแรร่อ้นที�ซึ�งในอดีตกาลชาวโรมนัเชื�อว่า นํ�าพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้  
 
 

 
 
 
จึงไดส้รา้ง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมืองโบราณอีกแห่งหนึ�งซึ�งสรา้งขึ �น
ในสมยัโรมนั 
 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Pam Thermal 5* หรือเทียบเท่า             
 

วนัที� 4  ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซสุ - ไอวาลิค 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัจากนั�นนําท่านชม โรงงานเครื�องหนงั ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี  
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จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ City of Ephesus เมืองโบราณที�มีการบํารงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมืองหนึ�งเคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ �นในศตวรรษที� 
6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรกุรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงั
เมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึ �นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนน
หินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง
ละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี� นําท่านชม หอ้ง
อาบนํ�าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ที�ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี� 
หอ้งสมุดโบราณที�มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที�

มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต  
 
 

 
 
 
 
จากนั�นนําท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มารี House of  Virgin Mary ซึ�งเชื�อกนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�

พระแม่มารีอาศยัอยู่ และสิ �นพระชนมใ์นบา้นหลงันี� 
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เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส 

Acropolis ซึ�งถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหนึ�งดินแดนในเทพนิยายซึ�งสิ�งก่อสรา้งที�มีขนาดใหญ่ที�มีชื�อเสียงคือ 
โรงละครที�ชนัที�สุดในโลก ซึ�งจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน จากนั�นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไอวาลิค 
Ayvalic 

 
 

 
 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Grand Temizel Hotel 5* หรือเทียบเท่า             
 

วนัที� 5  ไอวาลิค - ชานคัคาเล่ - อิสตนับูล 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale ซึ�งตั�งอยู่ริมทะเลมารม์าร่า ตดักบัทะเลอีเจียนซึ�งเป็น

ที�ตั�งกรุงทรอย นําท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Troy Ancient Site เมืองที�มีชื�อเสียงมาแต่ในอดีต ถูก
สรา้งขึ �นมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้ําลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy 
ซึ�งเปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก 
และสรา้งขึ �นเพื�อดึงดูดนักท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 
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เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล Istanbul เมืองที�มีความสําคญัที�สุดและเป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่น

มากที�สุดในตุรกี เป็นเมืองที�ตั�งอยู่ริมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดิมชื�อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ�ง
เป็นอาณาจกัรที�ยิ�งใหญ่ในประวติัศาสตร ์ เป็นเมืองสําคญัของชนเผ่าจาํนวนมากในบริเวณนั�น จึงส่งผลใหอิ้ส
ตนับูลมีชื�อเรียกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ�ล เป็นตน้ 

 
คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั  Golden Tulip Hotel Bayram 5* หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� 6  อิสตนับูล 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา The Black 
Sea เขา้กบัทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเริ�ม
ตั�งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าชอ่งแคบนี�เป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป
เอเชยี ซึ�งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรที์�สําคญัยิ�งในการป้องกนั
ประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะที�ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมา
บาเชหรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐีทั�งหลาย ซึ�งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั�งสิ �น  
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นําท่านเยี�ยมชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื�อในปัจจุบนั คือ 
พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ ต่อมาถูกเปลี�ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์ สุเหร่าเซนต ์
โซเฟียถือเป็นสิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์อง
โลกยุคกลาง ซึ�งจดุเด่นอยู่ที�ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตวัอย่างที�ดีที�สุดของสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน ์  
 
 

 
 
 
นําท่านชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน Blue Mosque สถานที�ศกัดิ �สิทธิ �ทางศาสนาที�มีความสวยงามอีกแห่งหนึ�ง 
ซึ�งชื�อนี�ไดม้าจากสีนํ�าเงินของกระเบื �องเคลือบที�ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึ �นบนพื�นที�ซึ�งเคยเป็น
วงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์ โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที� 1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 
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เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ อโุมงคเ์กบ็นํ�าเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียนในปี 
ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ�าสําหรบัใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง กวา้ง 
65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคํ �าหลงัคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จนํุ�าไดท้ั�งหมด 80,000 ลูกบาศก ์
เมตร นํ�าที�ไดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งนํ�าที�อยู่ห่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้บัทะเลดํา ที�มาของสถานที�

แห่งนี�ชวนใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลมัน ์ หวัเสา และฐานเสานํามาจากซากหกัพงัของอาคารหลายแห่ง มี
เสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดบัรปูศีรษะเมดูซาที�กลบัหวัลงและตะแคงขา้ง รวมทั�งเสาหยาดนํ�าตา ในยุคออต
โตมนั 
 
 

 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปปิ� ง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์ Spice Market หรือตลาดเครื�องเทศ 
ท่านสามารถเลือกซื �อของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื�องประดบั ชา กาแฟ ผลไม ้
อบแหง้ หรือเตอกิสดีไลท ์ สินคา้อนัเลื�องชื�อของตุรกีซึ�งมีใหเ้ลือกซื �อมากมาย 
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คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  Golden Tulip Hotel Bayram 5* หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� 7  อิสตนับูล 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด Abdul 
Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก 
ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั�งอยู่ริมชายฝั�งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝั�งทวีปยุโรป จุดเด่น
ของวงัแห่งนี�คือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั�งเฟอรนิ์เจอร ์ พรม โคมไฟ 
เครื�องแกว้เจียระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ ที�มีชื�อเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร ์ ของขวญั
จากองักฤษทําจากแกว้คริสทลัขนาดใหญ่ที�สุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง 
พรมทอมือผืนเดียวที�ใหญ่ที�สุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ �นหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราว
บนัไดทําดว้ยแกว้คริสทลั พรมช ั�นเลิศราคาแพงที�สุดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรกี เครื�องแกว้เจียระไนจาก
โบฮีเมีย ดีที�สุดในโลกของสาธารณรฐัเช็ก หินอ่อนจากอียิปตม์าทําหอ้งอาบนํ�า เซาน่า ในรูปแบบที�

เรียกว่า เตอรกิ์ชบาธ ที�น่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชี �บอกเวลา 09.06 น. อน้
เป็นเวลาที�ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัที� 10 พฤศจิกายน 2484 
แลมีรปูภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคที์�น่าสนใจคือ รปูสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูมี้รปูรา่งใหญ่มาก สูง 
195 เซนติเมตร มีนํ�าหนัก 200 กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปลํ �า ขี�มา้ ยิ�งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกที�เสด็จ
เยือนต่างประเทศ เชน่อียิปต ์ ฝรั�งเศส องักฤษ เบลเยี�ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ที�น่าทึ�งและ
ประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดั�งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือทําลายเสียหาย การเขา้ชม
ภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงันําชมทีละหอ้งที�ละอาคาร มี
เจา้หนา้ที�คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ�งนานเกินไป ไม่ใหจ้บัตอ้ง
สิ�งของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื�อป้องกนัไม่ใหพื้ �นปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสึกหรอ 
รวมทั�งพื �นพรมอนัลํ �าค่าเสียหาย พระราชวงัเปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละพฤหสับดี 
นอกจากนี�ยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้ นํ�าพุ สระนํ�า 
รูปปั�น รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชื�นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิ�ง 
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ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ 

 
14:25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที�ยวบินที� TK172 
 

วนัที� 8  ภูเกต็ (ท่าอากาศยาน จ. ภูเกต็) 

 
04:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จ. ภูเกต็ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราคา่บริการ 
 

วนัเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์ (บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี�ยว 
วีซา่ 

- 

เดือน  เมษายน 
11 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 38,900 36,900 35,900 6,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านตอ้งออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ กรณุาจองตั�วที�สามารถเลื�อนเวลา และวนัเดินทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณีที�สายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนวนัเวลาบิน มิฉะนั�นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

 กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
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 กรณุาส่งรายชื�อผูเ้ดินทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที�หลงัจากที�ไดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์ หรือค่าทวัรส์่วนที�

เหลือ กรณีที�ท่านเดินทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชื�อคู่นอนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ  
 กรณีที�ออกตั�วเครื�องบินแลว้สะกดชื�อ-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบริษทัในการออกตั�วเครื�องบิน 
 กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั�นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที�

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมในส่วนนี� 
 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํ และค่าทวัรส์่วนที�เหลือเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทั

จะจดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมล ์ หรือแฟกซที์�ท่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั�วเครื�องบินแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื�อนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางที�ระบุเท่านั�น 
 ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี�ยว

เพิ�มตามราคาที�ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 
 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ที�เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติม (พกัเดี�ยว) ขึ �นอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหทิ้ปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสําหรบันักท่องเที�ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื�อเป็นสินนํ�าใจกบัผู ้

ใหบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้า่ยส่วนนี�เพื�อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดินทาง 
 
อตัราคา่บริการนี�รวม 

 ค่าตั�วเครื�องบินระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน Turkish Airlines 
 ค่าที�พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 5 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแขง่ขนักีฬา หรือกิจกรรมอื�นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ในการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมื �อ ตามที�ระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิ �นการเปลี�ยนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื �อประกนัการเดินทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้�เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบี �ยประกนัเริ�มตน้ 390 บาท ขึ �นอยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บริการนี�ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน ตลอดทริ

ปการเดินทาง 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะนั�นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์�าหนักดงันี� กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื�องบินจํานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึ �นเครื�องไดไ้ม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที�ส ั�งเพิ�ม ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานี�ทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเก็บเพิ�ม 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกินสายการบินกําหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญั

ถิ�นที�อยู่ 4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ�ว 2 รูป ทางบริษทัจะเป็น
ผูดํ้าเนินการยื�นวีซา่ใหท่้าน โดยชาํระค่าบริการต่างหาก (สําหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวีซา่) 
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อตัราคา่บริการ 
 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิ �ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึ�งในกรณีนี� 
ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์� เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�

พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื�องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดินทางเนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเนื� องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทั�งบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที�พําพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิ �ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อํานาจของบริษทักํากบัเท่านั�น 

5. เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจํา หรือทั�งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือชาํระโดยตรงกบัทางทาง
บริษทัจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ ของบริษทัที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

 
 

เงื�อนไขการจอง / การยกเลิก 
 

การจอง หรือสํารองที�นั�ง 
 กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนที�เหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั�นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 
การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจาํท ั�งหมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ั�งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้ คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั�ว 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
สายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกิดขึ �น
เหนือการควบคุมของบริษทั 
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ใบจองทวัร ์  ตุรกี 
 

ชื�อ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จาํนวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทที์�ติดตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรมื์อถือ:    
E-mail *:     
จาํนวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชื�อผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

2. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

3. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

4. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

5. ชื�อ – นามสกลุ:    
เลขที�พาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            
หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนื�อววั ☐  ไม่ทานเนื�อหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวิรตั 
 
ขอ้มูลเพิ�มเติม: 
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