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CODE : PET03 

 

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-ิกรุงอสิตนับูล-เมอืงบูรซ์ำร ์

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

เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 59  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.55 ช ัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับ

กระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูรซ์ำร ์Bursa (ระยะทาง 154 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกของตรุก ีมพีืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 1.5 ลา้นคน มคีวามส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที ่4 ของประเทศ และ

เมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดต่าง ๆ ประมาณ 70 

เปอรเ์ซ็นต ์เพื่อน าไปทอเป็นพรม ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

อาณาจักรออตโตมัน ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1326-1362 และจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไป

ตัง้ทีเ่อดเินร ์ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของกรงุคอนสแตนตโินเปิล 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Almira Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     เมอืงบูรซ์ำ่ร-์เมอืงชำนคัคำเล-่เมอืงอซิเมยีร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขา้มเดนิทางสู ่เมอืงชำนคัคำเล ่Canakkale (ระยะทาง 270 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ จากนั้น ชม มำ้ไม้
แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธ

ยทุโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนัน้ เป็นมา้ตัวเดยีวกันกับทีใ่ชแ้สดงภาพยนตร์
อันโด่งเรือ่ง Troy  น ามาเป็นสัญลักษณ์ของกรงุทรอย เพื่อใหนั้กท่องเที่ยวได ้
ถา่ยภาพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 313 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับ

ทวิทัศน์และภูมปิระเทศอันสวยงาม ผ่านหมู่บา้นเล็กทีม่อีาชพีเกษตรกรรม และ

ท าปศสุตัวเ์สยีเป็นสว่นใหญ่ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Kaya Izmir Hotel  5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง     เมอืงอซิเมยีร-์เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-เมอืงปำมุคคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่

เป็นสญัลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus 

และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ ว ิหำรแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน Temple of 

Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแหง่นี้คอือยู่

ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันที่ส ิง่ก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดใน

นครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขา

ใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรใน

ยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ ไดเ้วลาพอสมควร   น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติ

เสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยัง

ผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืง

ปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าทา่นชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำ

มุคคำล)่ เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้น น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง

ของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืน

สรา้งจากหมิะ เมฆ หรอืปุยฝ้าย น ้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน 

หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น ้ าแร่นี้มีอุณหภูมปิระมาณ 33-35 

องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใิน

การรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้ค าวา่ “ปำ

มุคคำเล่” ในภาษาตุรกี หมายถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปุย

ฝ้ำย และ Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใต ้

ดนิที่มีอุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มีแร่หนิปูน (แคลเซีย่ม

ออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งู ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คำลดำก”ึ ทีต่ัง้อยู่

หา่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็ง

เกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั ้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะ

หาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโก้

ใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

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

มำตรฐำนของตรุก ี 
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วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     เมอืงปำมุคคำเล-่เมอืงคอนยำ่-เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมอืงที่ นิยมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคย

เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาว

เตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ  

ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพกับ Caravansarine เป็นสถานทีพั่กแรมของ

พวกพอ่คา้ในสมัยอดตีกาลทีใ่ชเ้ป็นทีพั่กแรม 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็น

การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์ ชม 

โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church แวะชม โรงงำนทอพรม อสิระกับการเลอืกซือ้

สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม “โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง” Bally Dance Show ประกอบดนตรขีองสาว

นอ้ยชาวตรุก ี

พกัคำ้งคนื ที ่  Goreme Kaya  หรอืเทยีบเทำ่ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้        

!! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอืงคปัปำโดเกยี-เมอืงไคเซอรร์ี-่เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ี ่(ระยะทาง 68 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง) มุง่หนา้สูย่อดเขา Erciyes เป็นแหลง่ สก ีรสีอรท์ ทีห่มู่

วัยรุน่ตลอดจนผูท้ีช่อบเลน่สก ีต่างนยิมมาเลน่สกกีันในฤดหูนาวทีย่อดเขาแหง่นี้ 

อสิระเล่นสก ี(ไม่รวมค่ำอุปกรณ์เล่นสก)ี หรอืจะเลอืกถ่ายภาพกับหมิะทีป่ก

คลมุยอดเขาสดุลกูหลูกูตา ชัง่เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามอยา่งไมน่่าเชือ่ ไมบ่อกก็

มอิาจเชือ่ว่านี่คือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็นประสบการณ์ใหม่ส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรกีก็มีแหล่ง

ทอ่งเทีย่วสก ีทีส่วยงามเชน่นี้มากอ่น  

หมำยเหต ุ ท ัง้นี้กำรเดนิทำงสู่สกีรีสอรท์ขึ้นอยู่กบัสภำพภูม ิอำกำศ หำกสภำพ

ภูมอิำกำศ ไม่เอือ้อ ำนวย ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่ว) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงคัปปาโดเกยีอกีครัง้ น าทา่นสู ่เมอืงอูชซิำร ์Uchisa 

เป็นพืน้ทีม่จีุดเดน่คอืภูเขาขนาดใหญ่ทีม่รีพูรนุดคูลา้ยกับรวมผึง้ รายลอ้มไปดว้ย

หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีก์ระจัดกระจายเต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่น

หนึ่งของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยูภ่ายใน หรอืทีเ่ราเรยีกกันวา่ “บำ้นของมนุษย ์
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ถ ำ้” มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากอดตีจนถงึปัจจุบัน ดว้ยการอยู่อาศัยโดย

การเจาะเขา้ไปภายในภูเขาทีเ่ป็นหนิ โดยไม่มกีารทุบท าลายหรอืปรับสภาพให ้

เหมาะกับการอยู่อาศัยใดๆ ทัง้ส ิน้ สว่นบา้นทีป่ลูกสรา้งขึน้มาใหมนั่น้ก็จะสรา้งให ้

กลมกลืนกับสภาพเดมิ จะไม่ท าลายทัศนียภาพ นับว่าเป็นการอยู่อาศัยองิกับ

ธรรมชาตทิี่สวยงาม น าท่านสู ่หุบเขำเดฟเรนท ์Devrent Valley หุบเขาแห่ง

จนิตนาการ ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมปิระเทศที่แปลกตาที่ดูคลา้ยพื้นผิวดว้ง

จันทร ์หรอืดาวเคราะห์ดว้ยอืน่ ๆ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผิวโลก เตม้ไปดว้ยหนิ

รปูทรงแปลกตา อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ Panoramic View จากนั้นน าท่านชม 

หมู่บำ้นนกพริำบ Pigeon Valley โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้ห ้

นกมาอาศัยอยูเ่พือ่ไดเ้ก็บขีน้กพริาบน าไปแปรสภาพใชใ้นชวีติประจ าวันได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Goreme Kaya    หรอืเทยีบเทำ่ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้        

!! หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     เมอืงคปัปำโดเกยี-กรุงอสิตนับูล 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ 

บรเิวณล๊อบบีข้องโรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์คำ่ขึน้บอลลูนประมำณทำ่นละ 

230USD ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ย

บตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

(ส ำหรบัทำ่นทีไ่ม่ไดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ำม

อธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดนิ

ลกึลงไปกวา่ 10 ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงครามในอดตี 

จากชาวอาหรับในตะวันออกกลางที่ตอ้งการที่จะเขา้มายดึครองดนิแดนแห่งนี้ 

เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และจากชาวโรมันหรอืพวกตะวันตกโดยมเีหตผุลอยา่ง

เดียวกัน เมืองใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า 

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ ชัน้ลา่งทีล่กึ

ทีสุ่ดของเมอืงใตด้นิแห่งนี้จะมีความลกึประมาณ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนี้มี

ครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้ า, หอ้งถนอมอาหาร, 

หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมว้่าจะเป็นเมอืงขนาดใหญ่

ที่ขุดลึกลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในเมืองใตด้นินั้นสามารถถ่ายเท

สะดวกเย็นสบาย ในฤดูรอ้นอากาศจะเย็นสบาย สว่ยในฤดูหนาวจะมอีุณหภูมทิี่

อบอุ่น เฉลี่ยประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส ทัง้นี้เกดิขึน้จากการที่มีการวาง

แผนการออกแบบทีด่เีลศิ โดยทีท่างออกฉุกเฉนินั้นจะเป็นทางระบายอากาศไป

ในตัว ท าใหม้อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก นับเป็นความสามารถทางสตปัิญญาของ

คนในสมัยนัน้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 
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                   ชมทวิทัศน์เมอืงคัปปาเกยี อสิระกับการถา่ยภาพที ่Mushroom Valley  

จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงำนจวิเวอรร์ี ่และ โรงงำนเซรำมคิ อสิระกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่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 าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก   

พกัคำ้งคนื ที ่Gonen Yenibosna Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช ่Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่

สะทอ้นใหเ้ห็น 

ถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมัน 

ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่

ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึงความสิน้เปลืองใด ๆ ทั ้งส ิน้ 

ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่

ชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน 

น าท่านสู่ ย่ำนช้อปป้ิง ตลำดสไปซ์ มำรเ์ก็ต  Spice Market หรือตลาด

เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง 

แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุต่าน

เมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพพิิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงั

ทอปกำปึ หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิ

และวัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด 

กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านสูย่า่น ทกัซมิ 

สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบูล และเป็นจุด

ศูนยร์วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตัง้อยู่ในเขตยุโรปของนครอสิตันบูล ค าว่า  

Taksim หมายถงึ กำรแบ่งแยก หรอื กำรกระจรำย ซึง่มีทีม่าจากในรัชสมัย

ของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตัง้ของอ่างเก็บน ้ าในยุคของ

ออตโตมันและเป็นจุดทีส่ายน ้าจากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไป

ยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนี้ค าวา่ Taksim   ยังหมายถงึรปูแบบดนตรพีเิศษ

ในเพลงคลาสสคิของตรุกอีกีดว้ย ระหวา่งทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถราง

สแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นการแสดง
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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 ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
พกัคำ้งคนื ที ่Gonen Yenibosna Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     กรุงอสิตนับูล 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิค์

ซ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้

เสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ 

Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหร่าสนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสนี ้ าเงนิใน

การตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ  เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลิ

ปเอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาที่

จะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กับสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ จากนัน้น าทา่น

เดนิต่อไปชมสถานที่ซ ึง่เป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหร่ำ

เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที ่

ประชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์

ภายในมเีสางามค ้ายัน 

น าท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดจัิสตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง 

ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รงุอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus 

ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ท าหนา้ที่

เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea 

เขา้กับ ทะเลมำรม์ำรำ่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้่านได ้

ชมทวิทัศน์ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง

รายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

18.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 58 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.15 ช ัว่โมง) 

 

วนัเกำ้ของกำรเดนิทำง     กรุงเทพมหำนคร 

07.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 
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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  

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยันไดก้็

ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็น

จรงิที ่

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

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น 

บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถ

เปลีย่นวันเดนิทางได ้

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

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั) 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้นักท่องเที่ยว สายการบนิ เตอร์ก ิช แอร์ไลน์ส (น ำ้หนกักระเป๋ำ

เดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี 

คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ 

วันละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ ค่าแฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ 

ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทา่น / วัน) (คดิเป็น 8 วนั 

รวมเทำ่กบั 40 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 9  วนั รวมเทำ่กบั  27 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 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 วนั

หลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ภำยใน 45 วนัลว่งหนำ้กอ่นออก

เดนิทำง 

 

*** เมือ่ทำ่นช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 

หมำยเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 20 ทำ่น 
โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น ตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000 บำท  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย 

อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  
อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้ห ้
ไดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ทา่น
ไม่สามารถที่จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่าง
ทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่

คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าที่

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวัน
เดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็น

ผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้
ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
 ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่าง

รวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีปั่ญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg 
นัน้ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ชว่งระยะเวลาทีก่ าลังเชค็อนิเทา่นัน้ 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขาย
กอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์้นๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศ
โดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
 เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษัิทฯ

แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 
3 ทา่น / 3 เตยีงTriple Room ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของ
แต่ละโรงแรมซึง่มักมีความแตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที่

ตอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว Single, หอ้งคู่ Twin/Double หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่
คนละชัน้ 
 

 
 มำตรฐำนของโรงแรมในประเทศตรุกนี ัน้ อำจจะมคีวำมแตกตำ่งกบัมำตรฐำนระดบั

สำกล และในโปรแกรมทีร่ะบุชือ่ของและระดบัมำตรฐำนของโรงแรมน ัน้จะเป็นกำร
รบัรองมำตรฐำนระดบัดำวของหน่วยงำนกำรทอ่งเทีย่วของประเทศตุรกเีทำ่น ัน้ ไม่
สำมำรถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสำกลได ้
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กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัด
เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ หา้มน าตดิตัวขึน้บน
เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูก
ท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ  10 ชิน้ในบรรจุ
ภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 
 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบวัุนเดนิทางเทีย่วบนิจงึ

สามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 
 


