
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
         
รำคำ 45,900.- บำท  

วนัเดนิทำง    25ธ.ค.62-02ม.ค.63 / 26ธ.ค.62-03ม.ค.63  / 30ธ.ค.62-07ม.ค.63   
                    31ธ.ค.62-08ม.ค.63 
รำคำ 46,900.- บำท  
วนัเดนิทำง    27ธ.ค.62-04ม.ค.63 / 28ธ.ค.62-05ม.ค.63 / 29ธ.ค.62-06ม.ค.63       
  

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม-ิกรุงอสิตนับลู-เมอืงบูรซ์ำร ์

06.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ S  ประตู 9 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน  ์TK  เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้น

เครือ่ง 

09.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 59  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.55 ช ัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย

แลว้  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบูรซ์ำร ์Bursa (ระยะทาง 154 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตาราง

กโิลเมตร มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน มีความส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของ

ประเทศ และเมืองนี้ยังมีชือ่เสียงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่าง ๆ ประมาณ 70 

เปอรเ์ซ็นต ์เพื่อน าไปทอเป็นพรม ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโต

มัน ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1326-1362 และจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ที่เอดเินร ์ที่อยู่ทางดา้นเหนือ

ของกรุงคอนสแตนตโินเปิล 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Almira Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตุรก ี

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     เมอืงบูรซ่์ำร-์เมอืงชำนคัคำเล-่เมอืงอซิเมยีร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขา้มเดนิทางสู ่เมอืงชำนคัคำเล ่Canakkale (ระยะทาง 270 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่รมิทะเลมาร์มาร่า จากนัน้ ชม มำ้ไมแ้หง่กรุงทรอย Wooden Horse 
of Troy อันโด่งดัง ซึง่เป็นหนึง่ในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนัน้ เป็นมา้ตัวเดยีวกัน
กับที่ใชแ้สดงภาพยนตร์อันโด่งเรื่อง Troy  น ามาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงทรอย เพื่อให ้
นักท่องเทีย่วไดถ้่ายภาพ อสิระใหท่้านไดถ้่ายเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 313 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ช่ัวโมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์และภูมปิระเทศอันสวยงาม 

ผ่านหมู่บา้นเล็กทีม่อีาชพีเกษตรกรรม และท าปศุสัตวเ์สยีเป็นสว่นใหญ่ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Kaya Izmir Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตุรก ี

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง     เมอืงอซิเมยีร-์เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-เมอืงปำมุคคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ 

วหิำรแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความ

โดเด่นของวหิารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันที่ส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาด

ใหญ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาให ้

เป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัย

กรีกโบราณ ไดเ้วลาพอสมควร   น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตุรกี

เป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีสุ่ด อกีทัง้ยังผลติเสื้อหนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น 

Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท่้านเลือกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน



 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล)่ เมืองแห่งน ้าพุเกลอืแร่

รอ้น น าท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตก

แช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหมิะ เมฆ หรอืปุยฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็ง

เป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดื่มเพราะเชือ่ว่ามีคุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ 

โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่

ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได  ้ค าว่า “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตุรกี หมายถงึ “ปรำสำทปุย

ฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้

จากธารน ้าใตด้ินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยม

ออกไซด์) ผสมอยู่ในปรมิาณที่สงู ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คำลดำก”ึ ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทาง

ทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ 

ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให ้ปำมุคคำเล่ ไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำร

ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
พกัคำ้งคนื ที ่    Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนของตุรก ี 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     เมอืงปำมุคคำเล-่เมอืงคอนยำ่-เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)     

เป็นเมืองที่ นิยมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดีตเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก

เตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรก ีหรอืทียุ่คนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่ขา้วอู่น ้า

ของประเทศ ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพกับ Caravansarine เป็นสถานที่พักแรมของ

พวกพ่อคา้ในสมัยอดตีกาลทีใ่ชเ้ป็นทีพ่ักแรม 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด

ถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น

ดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church แวะชม โรงงำนทอพรม อิสระกับการเลือกซื้อ

สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม “โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง” Bally Dance Show ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตุรก ี

พกัคำ้งคนื ที ่    Goreme Kaya    หรอืเทยีบเทำ่ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้        

!! หมำยเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอืงคปัปำโดเกยี-เมอืงไคเซอรร์ี-่เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไคเซอรร์ี ่(ระยะทาง 68 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 

ช่ัวโมง) มุ่งหนา้สูย่อดเขา Erciyes เป็นแหล่ง สก ีรสีอรท์ ที่หมู่วัยรุ่นตลอดจนผูท้ี่ชอบเล่นสก ี

ต่างนิยมมาเล่นสกีกันในฤดูหนาวที่ยอดเขาแห่งนี้ อสิระเล่นสกี (ไม่รวมค่ำอุปกรณ์เล่นสก)ี 

หรอืจะเลือกถ่ายภาพกับหมิะทีป่กคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ช่ังเป็นทัศนียภาพทีส่วยงามอย่าง

ไม่น่าเชือ่ ไม่บอกก็มอิาจเชือ่ว่านี่คือแหล่งสกขีองประเทศตุรก ีนับเป็นประสบการณ์ใหม่ส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรกีก็มีแหล่งท่องเที่ ยวสกี ที่

สวยงามเชน่นี้มากอ่น  

หมำยเหตุ ท ัง้นีก้ำรเดนิทำงสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่บัสภำพภูมอิำกำศ หำกสภำพภูมอิำกำศ             ไม่

เอือ้อ ำนวย ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว) 



 

 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมืองคัปปาโดเกียอีกครัง้ น าท่านสู่ เมอืงอูชิซำร ์Uchisa เป็นพื้นที่มี

จุดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่ทีม่ีรูพรุนดูคลา้ยกับรวมผึง้ รายลอ้มไปดว้ยหนิทรงกระโจม กรวยคว ่า 

และเจดยี์กระจัดกระจายเต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คือสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยู่ภายใน 

หรือที่เราเรยีกกันว่า “บำ้นของมนุษยถ์ ำ้” มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตจนถงึปัจจุบัน 

ดว้ยการอยู่อาศัยโดยการเจาะเขา้ไปภายในภูเขาทีเ่ป็นหนิ โดยไม่มกีารทุบท าลายหรอืปรับสภาพ

ใหเ้หมาะกับการอยู่อาศัยใดๆ ทัง้สิน้ สว่นบา้นที่ปลูกสรา้งขึน้มาใหม่นัน้ก็จะสรา้งใหก้ลมกลนืกับ

สภาพเดมิ จะไม่ท าลายทัศนียภาพ นับว่าเป็นการอยู่อาศัยองิกับธรรมชาตทิี่สวยงาม น าท่านสู ่

หุบเขำเดฟเรนท  ์Devrent Valley หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมปิระเทศที่

แปลกตาทีดู่คลา้ยพื้นผวิดว้งจันทร ์หรือดาวเคราะหด์ว้ยอื่น ๆ ในจักรวาลมากกว่าพืน้ผวิโลก เตม้

ไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ Panoramic View จากนั้นน าท่านชม 

หมู่บำ้นนกพริำบ Pigeon Valley โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอาศัยอยู่

เพือ่ไดเ้ก็บขีน้กพริาบน าไปแปรสภาพใชใ้นชวีติประจ าวันได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Goreme Kaya    หรอืเทยีบเทำ่ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้        

!! หมำยเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     เมอืงคปัปำโดเกยี-กรุงอสิตนับูล 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ึน้บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้ของ

โรงแรม(ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์คำ่ขึน้บอลลูนประมำณทำ่นละ 230USD       

ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลูน รอรับท่าน เพือ่เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 

(ส ำหรบัทำ่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไปกว่า 10 

ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงครามในอดตี จากชาวอาหรับในตะวันออกกลาง

ทีต่อ้งการทีจ่ะเขา้มายดึครองดนิแดนแห่งนี ้เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และจากชาวโรมันหรอืพวก

ตะวันตกโดยมเีหตุผลอย่างเดยีวกัน เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน 

หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ชัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุของ

เมืองใตด้นิแห่งนี้จะมีความลกึประมาณ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 

หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอมอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน 

ฯลฯ แมว่้าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในเมืองใตด้นินั้น

สามารถถ่ายเทสะดวกเย็นสบาย ในฤดูรอ้นอากาศจะเย็นสบาย ส่วยในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมทิี่

อบอุ่น เฉลีย่ประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส ทัง้นี้เกดิขึน้จากการทีม่กีารวางแผนการออกแบบที่

ดเีลศิ โดยทีท่างออกฉุกเฉินนัน้จะเป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหม้อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

นับเป็นความสามารถทางสตปัิญญาของคนในสมัยนัน้ 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

                       ชมทวิทัศน์เมอืงคัปปาเกยี อสิระกับการถ่ายภาพที ่Mushroom Valley  

จากนัน้น าท่านแวะชม โรงงำนจวิเวอรร์ี ่และ โรงงำนเซรำมคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และ

ของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนำมบนิ เมอืงเนฟเชยีร ์เพือ่เดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล 

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.40 ช ัว่โมง) 

22.25 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก   

พกัคำ้งคนื ที ่Gonen Yenibosna Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับลู 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น 



 

 

ถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้ง

ทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม และ

ไม่ค านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่

อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และ

ฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน น าท่านสู ่

ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อัน

เลือ่งชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ ไดต้ามอัธยาศัย 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 

เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปึ หอ้งทีโ่ด่งดังและเป็น

ทีส่นใจคือหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมาย โดยมีกรชิแห่งทอปกาปึ

ดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ทีส่ าคัญ ไดเ้วลาพอสมควรน า

ท่านสู่ย่าน ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักที่สดุในมหานครอสิตันบูล และเป็น

จุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั ้งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล ค าว่า  Taksim 

หมายถงึ กำรแบ่งแยก หรือ กำรกระจรำย ซึง่มีที่มาจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I 

สถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอ่างเก็บน ้าในยุคของออตโตมันและเป็นจุดทีส่ายน ้าจากทางตอน

เหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ  ของเมอืงนอกจากนี้ค าว่า Taksim   ยังหมายถงึ

รูปแบบดนตรีพเิศษในเพลงคลาสสคิของตุรกีอีกดว้ย ระหว่างที่เราเดนิเพลนิบางช่วงเวลาจะมี

รถรางสแีดงทีว่ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงต่างบนราง

ไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่

และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ 

Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
พกัคำ้งคนื ที ่Gonen Yenibosna Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ึง่เหลอืแค่สว่น

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั ้งเสามีงานแกะสลักอันมี

ความหมายและมคี่ายิง่ จากนัน้น าท่านชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหร่าสนี ้า

เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสีน ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกหุลาบ คารเ์นช่ัน ทวิลปิเอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่

ถงึเวลาที่จะตอ้งท าพธิีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดนิ

ต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที ่

ประชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางาม

ค ้ายันน าท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิส

ตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามที่กรุงอิส

ตันบูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เท ีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นช่องแคบ

ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และ

เอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำร่ำ Sea of Marmara มี

ความยาว 32 กโิลเมตร ใหท่้านไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอส

ฟอรัสทีเ่ป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง

รายอยู่ตามชอ่งแคบเหล่านี้ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง

กลับสู ่กรุงเทพมหานคร 

18.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 58 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.15 ช ัว่โมง) 



 

 

วนัเกำ้ของกำรเดนิทำง     กรุงเทพมหำนคร 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

  
ก ำหนดกำรเดนิทำง         
รำคำ 45,900.- บำท  
วนัเดนิทำง    25ธ.ค.62-02ม.ค.63 / 26ธ.ค.62-03ม.ค.63  / 30ธ.ค.62-07ม.ค.63   
                      31ธ.ค.62-08ม.ค.63 
 
รำคำ 46,900.- บำท  
วนัเดนิทำง    27ธ.ค.62-04ม.ค.63 / 28ธ.ค.62-05ม.ค.63 / 29ธ.ค.62-06ม.ค.63       
 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 9,000.- บำท 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 
รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมส่ำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

Join land หกัคำ่ต ัว๋ออก 23,000 บำท  
ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่่านละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เท่านัน้) 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 ส.ค. 2562) ** 

 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กท่องเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักท่องเทีย่วมากกว่า 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดนิทาง

ได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ท่องเทีย่ว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั) 

      

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้นักท่องเที่ยว สายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 

กโิลกรมั/ทำ่น) 

ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรก ี

ค่าประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ ีม่อีำยุเกนิ 85 ปี) 

ค่าทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีทุ่กแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิค่าซักรดี, ค่าโทรศัพท,์ ค่าแฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

ค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 8 วนั รวมเท่ำกบั 40 

USD) 

ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คดิเป็น 9  วนั รวมเทำ่กบั  27 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม วนิเทอร ์สกทีรอย สก ี9 วนั (โปรโมช ัน่) 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ ัง่มดัจ ำทำ่นละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 45 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 



 

 

 

*** เมือ่ทำ่นช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดทุ้กกรณี *** 

หมำยเหตุ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้เดนิทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น ตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000 บำท  
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คนืเงนิค่าทัวร์ที่
ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง  

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างที่สายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณทีีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ
ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีปั่ญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg นั้นขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ช่วงระยะเวลาที่ก าลังเช็คอนิ
เท่านัน้ 

▪ ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋ วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง
Triple Room ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่าง
กันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีที่มกีารจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
Single, หอ้งคู่ Twin/Double หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้ 
 
 

▪ มำตรฐำนของโรงแรมในประเทศตุรกนี ัน้ อำจจะมีควำมแตกต่ำงกบัมำตรฐำนระดบัสำกล และใน
โปรแกรมทีร่ะบุชือ่ของและระดบัมำตรฐำนของโรงแรมน ัน้จะเป็นกำรรบัรองมำตรฐำนระดบัดำวของ
หนว่ยงำนกำรทอ่งเทีย่วของประเทศตุรกเีทำ่น ัน้ ไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสำกลได ้

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลช่ันน ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) 



 

 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถน าขึ้น
เครือ่งไดแ้ละหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 


