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CODE: PET03 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง         
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 
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. พบกันที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S ประต ู9 สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 
09.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 59  (บนิตรง) 
  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.55 ช ัว่โมง) 
16.15 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้  น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงบูรซ์ำร ์Bursa (ระยะทาง 154 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิ
ตะวันออกของตรุก ีมพีืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน มคีวามส าคัญ
และใหญ่เป็นอันดบัที ่4 ของประเทศ และเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยงัตลาดตา่ง ๆ ประมาณ 

70 เปอรเ์ซน็ต ์เพือ่น าไปทอเป็นพรม ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมัน ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1326-1362 และจากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดเินร ์ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของกรงุคอนสแตนตโินเปิล 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
พกัคำ้งคนื ที ่    Almira Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี
 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     เมอืงบูรซ์ำ่ร-์เมอืงชำนคัคำเล-่เมอืงอซิเมยีร ์
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นขา้มเดนิทางสู ่เมอืงชำนคัคำเล ่Canakkale (ระยะทาง 270 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ จากนัน้ ชม มำ้ไมแ้หง่กรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโดง่ดงั ซึง่เป็นหนึง่ในอาวธุ

ยทุโธปกรณอ์ันชาญฉลาดในสมัยนัน้ เป็นมา้ตัวเดยีวกันกับทีใ่ชแ้สดงภาพยนตรอ์ันโดง่เรือ่ง Troy  น ามาเป็นสญัลักษณ์
ของกรงุทรอย เพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยภาพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 313 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนแ์ละภมูปิระเทศอันสวยงาม ผ่านหมูบ่า้นเลก็ทีม่อีาชพีเกษตรกรรม และท า

ปศสุตัวเ์สยีเป็นสว่นใหญ ่
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่    Kaya Izmir Hotel  5*  หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง     เมอืงอซิเมยีร-์เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-เมอืงปำมุคคำเล ่
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารทีเ่ป็นสญัลักษณข์อง นครเอฟฟิซสุ คอื 
หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแหง่คอื วหิำรแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of 
Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี้คอือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ย

กันทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขา
ใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ ไดเ้วลา
พอสมควร   น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภำพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกี
ทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ได ้
ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) น าทา่นชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล)่ เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้น น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่
ดา้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ขง็ ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆ หรอืปยุฝ้าย 
น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น ้าแรน่ี้มอีณุหภมูปิระมาณ 33-

35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้
อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้
ค าวา่ “ปำมุคคำเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถงึ 

ปรำสำท เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู 
(แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งู ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คำลดำก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิ
เออ่ลน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแขง็เกาะกันเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมูปิระเทศเกดิ

เป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปำมุคคำ
เล ่ไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 
 
 
 
 

CODE: PET03 

 

พกัคำ้งคนื ที ่   Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่  
มำตรฐำนของตรุก ี 
 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     เมอืงปำมุคคำเล-่เมอืงคอนยำ่-เมอืงคปัปำโดเกยี 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็น

จุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ใน
ตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ  

ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะถา่ยภาพกับ Caravansarine เป็นสถานทีพั่กแรมของพวกพอ่คา้ในสมัยอดตีกาลทีใ่ชเ้ป็นที่
พักแรม 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง 
ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยัง
เป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar 

Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church แวะชม โรงงำนทอพรม อสิระกับการเลอืก
ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นชม “โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง” Bally Dance Show ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี
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 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) มุง่หนา้สูย่อด
เขา Erciyes เป็นแหลง่ สก ีรสีอรท์ ทีห่มูวั่ยรุน่ตลอดจนผูท้ีช่อบเลน่สก ีตา่งนยิมมาเลน่สกกีันในฤดหูนาวทีย่อดเขา
แหง่นี้ อสิระเลน่สก ี(ไมร่วมคำ่อุปกรณเ์ลน่สก)ี หรอืจะเลอืกถา่ยภาพกับหมิะทีป่กคลมุยอดเขาสดุลกูหลูกูตา ชัง่เป็น
ทัศนียภาพทีส่วยงามอยา่งไมน่่าเชือ่ ไมบ่อกกม็อิาจเชือ่วา่นี่คอืแหลง่สกขีองประเทศตรุก ีนับเป็นประสบการณ์ใหม่
ส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยทีบ่างทา่นอาจจะคาดไมถ่งึวา่ประเทศตรุกกี็มแีหลง่ทอ่งเทีย่วสก ีทีส่วยงามเชน่นี้มากอ่น  

หมำยเหต ุ ท ัง้นีก้ำรเดนิทำงสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่บัสภำพภูมอิำกำศ หำกสภำพภูมอิำกำศ ไมเ่อือ้อ ำนวย ทำงบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงคปัปาโดเกยีอกีครัง้ น าทา่นสู ่เมอืงอูชซิำร ์Uchisa เป็นพืน้ทีม่จีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญ่
ทีม่รีพูรนุดคูลา้ยกับรวมผึง้ รายลอ้มไปดว้ยหนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีก์ระจัดกระจายเต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอื
สว่นหนึง่ของหนิเหลา่นี้มคีนอาศัยอยูภ่ายใน หรอืทีเ่ราเรยีกกันวา่ “บำ้นของมนุษยถ์ ำ้” มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

จากอดตีจนถงึปัจจุบัน ดว้ยการอยูอ่าศัยโดยการเจาะเขา้ไปภายในภเูขาทีเ่ป็นหนิ โดยไมม่กีารทบุท าลายหรอืปรับ
สภาพใหเ้หมาะกับการอยูอ่าศัยใดๆ ทัง้ส ิน้ สว่นบา้นทีป่ลกูสรา้งขึน้มาใหมนั่น้ก็จะสรา้งใหก้ลมกลนืกับสภาพเดมิ จะไม่
ท าลายทัศนียภาพ นับวา่เป็นการอยูอ่าศัยองิกบัธรรมชาตทิีส่วยงาม น าทา่นสู ่หุบเขำเดฟเรนท ์Devrent Valley หบุ

เขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากับอศัจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดว้งจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์ว้ยอืน่ ๆ ใน
จักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เตม้ไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตา อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ Panoramic View จากนัน้น าทา่น
ชม หมูบ่ำ้นนกพริำบ Pigeon Valley โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอาศัยอยูเ่พือ่ไดเ้ก็บขี้

นกพริาบน 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 าหรับทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบีข้องโรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์คำ่ขึน้บอลลูนประมำณทำ่นละ 230USD ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด 
และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ) 
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 
(ส ำหรบัทำ่นทีไ่มไ่ดซ้ ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไปกวา่ 10 ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ
ภัยจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงครามในอดตี จากชาวอาหรับในตะวันออกกลางทีต่อ้งการทีจ่ะเขา้มายดึครองดนิแดนแหง่นี ้

เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และจากชาวโรมันหรอืพวกตะวันตกโดยมเีหตผุลอยา่งเดยีวกนั เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบเครือ่ง
ทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ ชัน้ลา่งทีล่กึ
ทีส่ดุของเมอืงใตด้นิแหง่นี้จะมคีวามลกึประมาณ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น หอ้งโถง, 



 
 
 
 
 

CODE: PET03 

 

หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอมอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมว้า่จะเป็นเมอืงขนาดใหญ่
ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในเมอืงใตด้นินัน้สามารถถา่ยเทสะดวกเย็นสบาย ในฤดรูอ้นอากาศจะเย็น
สบาย สว่ยในฤดหูนาวจะมอีณุหภมูทิีอ่บอุน่ เฉลีย่ประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส ทัง้นี้เกดิขึน้จากการทีม่กีารวาง

แผนการออกแบบทีด่เีลศิ โดยทีท่างออกฉุกเฉนินัน้จะเป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าใหม้อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 
นับเป็นความสามารถทางสตปัิญญาของคนในสมัยนัน้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

                   ชมทวิทัศน์เมอืงคัปปาเกยี อสิระกับการถา่ยภาพที ่Mushroom Valley  
จากนัน้น าทา่นแวะชม โรงงำนจวิเวอรร์ี ่และ โรงงำนเซรำมคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้าม
อัธยาศัย 

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 เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ 
ถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมนั ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะ
ผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมค่ านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนืออา่วเล็ก ๆ ที ่ชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 

4.5 ตัน น าทา่นสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของ
ฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลิ
คอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี 
ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปึ หอ้งทีโ่ดง่ดงัและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิ
และวัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ี่
ส าคัญ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นสูย่า่น ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นยา่นคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบลู และ
เป็นจุดศนูยร์วมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิตันบลู ค าวา่  Taksim หมายถงึ กำรแบง่แยก 
หรอื กำรกระจรำย ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานทีแ่หง่นีเ้คยเป็นทีต่ัง้ของอา่งเก็บน ้าในยคุ
ของออตโตมนัและเป็นจดุทีส่ายน ้าจากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนี้
ค าวา่ Taksim   ยังหมายถงึรปูแบบดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิของตรุกอีกีดว้ย ระหวา่งทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลา

จะมรีถรางสแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงตา่งบนรางไดต้ลอดเวลา
นอกจากนี ้Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตรุก,ี รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานดว่นนานาชาติ
มากมายไดแ้ก ่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 าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร 
แตก่ระนัน้ก็ยงัสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สุเหรำ่สนี ำ้
เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลาย

ดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิเอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึ
เวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 
ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลำง สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที ่

ประชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นี้เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้ายัน 
น าทา่นเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 
เพือ่เป็นทีเ่กบ็น ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รงุอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมี
ความสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบง่ระหวา่งยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลด ำ The Black Sea 
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เขา้กับ ทะเลมำรม์ำรำ่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงาม
ตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืน
ตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่

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 *** 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
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 (ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่
สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 ส.ค. 2562) ** 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 
ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิด
หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได  ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั) 

      
 
 



 
 
 
 
 

CODE: PET03 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 
ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 
คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 
คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 ขวด 
คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 
คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วัน), คนขบัรถ (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 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ภำยใน 45 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 
 

*** เมือ่ทำ่นช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 
หมำยเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 20 ทำ่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น ตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000 บำท  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด
หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผู ้

เดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการ
เดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ
สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผู ้
ทีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีปั่ญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg นัน้ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิ

สายการบนิ ชว่งระยะเวลาทีก่ าลังเชค็อนิเทา่นัน้ 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เูก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆยนืยัน

การเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีงTriple Room ขึน้อยู่

กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน
ตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดู

รอ้นเทา่นัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว Single, หอ้งคู ่
Twin/Double หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้ 
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 มำตรฐำนของโรงแรมในประเทศตรุกนี ัน้ อำจจะมคีวำมแตกตำ่งกบัมำตรฐำนระดบัสำกล และในโปรแกรมทีร่ะบุชือ่ของ
และระดบัมำตรฐำนของโรงแรมน ัน้จะเป็นกำรรบัรองมำตรฐำนระดบัดำวของหนว่ยงำนกำรทอ่งเทีย่วของประเทศตรุกี
เทำ่น ัน้ ไมส่ำมำรถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสำกลได ้

 
กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้ กรุณำใส่

ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเดด็ขาด 
 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะ

อนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่
เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวัุนเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอย

การเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 
 

 


