
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 44,900.- บำท 
ธนัวำคม 25ธ.ค.62-01ม.ค.63/26ธ.ค.62-02ม.ค.63  
 
รำคำ 45,900.- บำท 
ธนัวำคม 27ธ.ค.62-03ม.ค.63/ 28ธ.ค.62-04ม.ค.63/29ธ.ค.62-05ม.ค.63 
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับลู-เมอืงไคเซอรร์ ี-่เมอืงคปัปำโดเกยี 

06.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ TK  เจา้หนา้ที่

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสาร

การเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 59  (บนิตรง) 

 

  

                     (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.25 ช ัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู (น าทา่นเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ) 

18.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรี ่โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

 เทีย่วบนิที ่TK 2014  

   

 

                     (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.25 ช ัว่โมง) 

19.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงไคเซอรร์ ี ่หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ักที ่เมอืงคปัปำโดเกยี 

พกัคำ้งคนื ณ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้    

!! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ ี ่(ระยะทาง 68 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.10 ชั่วโมง) มุ่งหนา้สูย่อดเขา Erciyes เป็นแหล่ง สก ีรสีอรท์ ทีห่มู่

วัยรุน่ตลอดจนผูท้ีช่อบเลน่สก ีต่างนยิมมาเล่นสกกีนัในฤดูหนาวทีย่อดเขาแห่งนี้ 

อสิระเล่นสก ี(ไม่รวมค่ำอุปกรณ์เล่นสก)ี หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหมิะที่ปก

คลมุยอดเขาสดุลกูหลูกูตา ชัง่เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามอยา่งไม่น่าเชือ่ ไมบ่อกก็

มอิาจเชือ่ว่าน่ีคือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็นประสบการณ์ใหม่ส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรกีก็มีแหล่ง

ทอ่งเทีย่วสก ีทีส่วยงามเชน่น้ีมากอ่น  

หมำยเหต ุ ท ัง้นี้กำรเดินทำงสู่สกีรสีอรท์ขึ้นอยู่กบัสภำพภูม ิอำกำศ หำกสภำพ

ภูมอิำกำศ ไมเ่อือ้อ ำนวย ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่ว) 
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เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงคัปปาโดเกยีอกีครัง้ น าท่านสู ่เมอืงอูชซิำร ์Uchisa 

เป็นพืน้ทีม่จีุดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่ทีม่รีูพรนุดูคลา้ยกับรวมผึง้ รายลอ้มไปดว้ย

หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีก์ระจัดกระจายเต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่น

หนึ่งของหนิเหล่าน้ีมคีนอาศัยอยู่ภายใน หรอืทีเ่ราเรยีกกันว่า “บำ้นของมนุษย์

ถ ำ้” มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตจนถงึปัจจุบัน ดว้ยการอยู่อาศัยโดย

การเจาะเขา้ไปภายในภูเขาที่เป็นหนิ โดยไม่มกีารทุบท าลายหรอืปรับสภาพให ้

เหมาะกับการอยู่อาศัยใดๆ ทัง้สิน้ สว่นบา้นทีป่ลกูสรา้งขึน้มาใหมนั่น้ก็จะสรา้งให ้

กลมกลืนกับสภาพเดมิ จะไม่ท าลายทัศนียภาพ นับว่าเป็นการอยู่อาศัยองิกับ

ธรรมชาตทิีส่วยงาม น าท่านสู่ หุบเขำเดฟเรนท ์Devrent Valley  หุบเขาแห่ง

จินตนาการ ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมปิระเทศที่แปลกตาที่ดูคลา้ยพื้นผิวดว้ง

จันทร ์หรือดาวเคราะหด์ว้ยอื่น ๆ ในจักรวาลมากกว่าพื้นผวิโลก เตม้ไปดว้ยหนิ

รูปทรงแปลกตา อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ Panoramic View จากนัน้น าท่านชม 

หมูบ่ำ้นนกพริำบ Pigeon Valley โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้ห ้

นกมาอาศัยอยูเ่พือ่ไดเ้ก็บขีน้กพริาบน าไปแปรสภาพใชใ้นชวีติประจ าวันได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

!! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

จากนัน้น าท่านชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ย

ชาวตรุก ี

พกัคำ้งคนื ณ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้     

 

 

 

 

 

 

    

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   เมอืงคปัปำโดเกยี-เมอืงคอนยำ่ 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ 

บรเิวณล๊อบบีข้องโรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในคำ่ทวัร ์ค่ำขึน้บอลลูนประมำณท่ำนละ 

230USD       ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระ

ดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณใ์หมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส ำหรบัท่ำนทีไ่ม่ไดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ำม

อธัยำศยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli  

เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึ

ศัตรูนครใตด้นิไคมัคลมีชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบ

เครื่องทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า     หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนทอ

พรม ชมกรรมวธิกีารผลติพรมทีม่คีณุภาพ เป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคัญอกีของตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็น

การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม 

โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อัธยาศัย น าทา่นชม เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอัน

น่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงต่าง ๆ 

ที่งดงาม คปัปำโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไทต์ (ชนเผ่ารุ่น

แรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดนิแดนม้ำพนัธุด์ ี ตั ้งอยู่ทาง

ตอนกลางของตุรก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยส และ ภเูขา

ไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถา่นจ านวน

มหาศาลกระจายทั่วบรเิวณจนทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น ้า 

ลม ฝน แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับ

ลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดนในเทพ

นยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันวา่ ปลอ่งไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนส

โกไ้ดป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละ

วฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีจากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนเซรำมคิ และ 

โรงงำนเพชร อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

เดินทางสู่ เมอืงคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 243 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ นิยมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดีต

เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาว

เตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่ Bayir Diamond Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 

 

 

 

 

 



 

   

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง   เมอืงคอนยำ่-เมอืงปำมคุคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทาง 394 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นอกีหนึ่งเมอืงที่มนัีกท่องเที่ยวใหค้วาม

สนใจเป็นจ านวนมาก ท่านจะไดช้มความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปำมุค

คำเล ่Pamukkale   ค าวา่ “ปำมุคคำเล”่ ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปรำสำทปุย

ฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้ำย และ Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็นน ้าตกหนิปูน

สขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็น

ทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจาก

ภเูขา “คำลดำก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ 

และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิ

ประเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำรยกยอ่งจำก

องคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพกับ Caravansarine เป็นสถานที่พักแรมของพวก

พ่อคา้ในสมัยอดตีกาลทีใ่ชเ้ป็นทีพ่ักแรม 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคล า้ย

หอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย 

น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยม

ไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้

อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมัน

เชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

พกัคำ้งคนื ที ่ Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง  เมอืงปำมคุคำเล-่เมอืงเอฟฟิซุส-เมอืงอซิเมยีร-์กรงุอสิตนับลู 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่บำ้นพระแมม่ำร ีHouse of Virgin Mary  

(ระยะทาง3, 188 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านเยีย่มชม 

บำ้นพระแมม่ำร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มา

รมีาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังน้ี ถูกคน้พบอย่าปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีา

บอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine  

Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่าง

ละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้



บา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารีไดร้ับการบูรณะเป็น

บา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้นของพระแมม่าร ีซึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิส์

ที่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่นี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้าสามก๊อก ที่ มี

ควำมเชือ่วำ่เป็นกอ๊กน ำ้ทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธ ิ ์แทนควำมเชือ่ในเรือ่ง สุขภำพ 

ควำมร ำ่รวย และควำมรกั ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก ำแพงอธษิฐำน ซึง่มคีวามเชือ่

วา่หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูก

ไวแ้ลว้อธษิฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

ชมความสวยงามของ เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืง

หลวงแห่งเอเชยีของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟ

ฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่ง

คือ วหิำรแห่งจกัรพรรดิเฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึ้นถวายแด่

จักรพรรดเิฮเดรียน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก 

จากนั้นปิดทา้ยกันที่ส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรง

ละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุ

คนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัยกรกี

โบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากขึน้ จากนัน้ น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ 

ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ 

อีกทั ้งยังผลิตเสื้อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , 

Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิอซิเมยีร ์

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 2335 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.15 ช ัว่โมง)  

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรงุอสิตนับลู น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก  

  พกัคำ้งคนื ที ่ Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั ้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของ

จักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรป

และตะวันออกทีไ่ดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืง

ใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนืออา่ว

เล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ 

และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหมึา

หนัก 4.5 ตัน สง่ทา้ยชว่งบา่ยดว้ยการน าท่านสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำร์

เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่าน

เมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงั

ทอปกำปิ หอ้งทีโ่ด่งดังและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิ

และวัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด 

กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านสู่ย่าน ทกัซมิ 

สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักที่สุดในมหานครอสิตันบูล และเป็นจุด

ศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตัง้อยู่ในเขตยุโรปของนครอสิตันบูล ค าว่า  

Taksim หมายถงึ กำรแบ่งแยก หรือ กำรกระจรำย ซึง่มีที่มาจากในรัชสมัย

ของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตัง้ของอ่างเก็บน ้าในยุคของ

ออตโตมันและเป็นจุดทีส่ายน ้าจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไป

ยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากน้ีค าวา่ Taksim   ยังหมายถงึรปูแบบดนตรพีเิศษ

ในเพลงคลาสสคิของตุรกอีกีดว้ย ระหว่างทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถราง

สแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นการแสดง

ต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี้  Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ย

รา้นอาหารตุรก,ี รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาตมิากมาย

ไดแ้ก ่Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสนิคา้แบรนด์

เนม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมาย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี  

  พกัคำ้งคนื ที ่ Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับูล-กรุงเทพมหำนคร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิค์

ซึง่เหลอืแค่สว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แต่กระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้

เสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิง่ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปภายนอก 

สุเหร่ำสีน ้ำเงนิ Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช ้

กระเบื้องสนี ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอก

กหุลาบ  คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศ

เชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ทีน่คร

เมกกะ จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น    1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่

ประชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดีตโบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์

ภายในมีเสางามค ้าที่สลักอย่างวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู ่

อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจิัสตนิ

เนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามที่

กรงุ อสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus 

ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบน้ีท าหนา้ที่

เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea 

เขา้กับ ทะเลมำรม์ำรำ่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้่านได ้

ชมทวิทัศน์ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง

รายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี จำกน ัน้ออกเดินทำงสู่สนำมบินเตรียมตวั

เดนิทำงกลบัสู ่กรงุเทพมหำนคร 

18.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่TK 58 



    

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

07.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 
 
 
 
                                          (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง) 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 44,900.- บำท 
ธนัวำคม 25ธ.ค.62-01ม.ค.63/26ธ.ค.62-02ม.ค.63  
รำคำ 45,900.- บำท 
ธนัวำคม 27ธ.ค.62-03ม.ค.63/ 28ธ.ค.62-04ม.ค.63/29ธ.ค.62-05ม.ค.63 
 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 

 
ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดีย่ว  

เพิม่เงนิอกีทำ่นละ 8,000.- บำท  
Join Land หกัต ัว๋ออก23,000 บำท 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็น

จรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่27 ส.ค. 2562) ** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  95,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถ

เปลีย่นวันเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

(น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

ค่าทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ 

วันละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

 IST                                                      BKK 



ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าซักรดี, ค่าโทรศัพท,์ ค่าแฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ 

ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 7 วนั 

รวมเทำ่กบั 35 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 8  วนั รวมเทำ่กบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยีส ์วนิเทอร ์ตรุก ี8 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองที่น ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท    ภำยใน 3 วนั

หลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 30 วนัล่วงหน้ำก่อน

ออกเดนิทำง 

*** เมือ่ทำ่นช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 

 

หมำยเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 3,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำงได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวร์ที่

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนีเขา้เมอืง  
▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ

Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

▪ ท่านที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจาก

พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่ เกี่ยวขอ้งกับตั๋ วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมีความ

แตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 

เตยีงได ้
▪ โรงแรมระดบั 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่ำตรฐำนสำกล 

▪ โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ำ้ (ไม่ใช่ถ ำ้จรงิ) เพยีงแต่ตกแต่งใหเ้หมอืนกบัถ ำ้ทีอ่ยู่ในเมอืงใตด้นิใหม้ำก
ทีสุ่ด  

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 



▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น

ที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบินจงึสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

▪ รายการทัวรท์ี่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับภาระค่าใชจ่้ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 


