
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 

30ธ.ค.2561-08ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-09ม.ค.2562  

 

รำยละเอียดเท่ียวบิน  

กรงุเทพฯ-กรงุอิสตนับลู           TK69        23:50-06:20 

กรงุอิสตนับลู-เมืองไคเซอรร์ี ่    TK2010   07:40-09:15 

กรงุอิสตนับลู-กรงุเทพฯ           TK64        20:55-10:05+1 

 

รำยละเอียดโปรแกรมกำรเดินทำง  

วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับูล 

19.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 
  (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 10.20 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   กรงุอิสตนับูล-เมืองไคเซอรร่ี์-เมืองคัปปาโดเกีย 

06.20 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู แวะเปล่ียนเท่ียวบินภายในประเทศ 

07.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2010 
  (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง) 

09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองไคเซอรร่ี์ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขา Erciyes เป็นแหล่ง สกี รีสอรท์ ท่ีหมู่วยัรุ่นตลอดจนผูท่ี้

ชอบเล่นสกี ต่างนิยมมาเล่นสกีกนัในฤดูหนาวท่ียอดเขาแห่งน้ี จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระเล่นสกี (ไม่รวม

อปุกรณ์เล่นสกี) หรือจะเลือกถ่ายภาพกบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ชัง่เป็นทศันียภาพท่ี

สวยงามอยา่งไม่น่าเช่ือ ไม่บอกก็มิอาจเช่ือวา่น่ีคือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นบัเป็นประสบการณ์ใหม่

ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีบางท่านอาจจะคาดไม่ถึงวา่ประเทศตุรกีก็มีแหล่งท่องเท่ียวสกี ท่ีสวยงาม



เช่นน้ีมาก่อน (หมายเหต ุการเดินทางสู่สกีรีสอร์ทนัน้ ขึ้นอยู่กบัสภาพของอากาศเป็นสิ่ ง
ส าคัญ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะท าการ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทาง 1 ชัว่โมง) ซ่ึงองค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิ

ประเทศสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme 

Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

คริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ

รุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar  

Church โบสถ์มงักร Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ให้ท่านได้

ถ่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Best Western Premir Cappadocia  โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า 
!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัสำมของกำรเดินทำง     เมืองคัปปาโดเกีย 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร์     
ค่าขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐัในกรณีช าระดว้ยเงินสด 240 ดอลล่า 
สหรฐั ในกรณีช าระดว้ยบตัรเครดิต) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์

ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  

เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมี

ชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า 

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  
บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ

ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ี

เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี จากนั้นให้ท่านไดแ้วะ



ชม โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค,และ โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ี

ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Best Western Premir Cappadocia  โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า 
!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้าเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัสี่ของกำรเดินทำง     เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนยา่-เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 236 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง)  

เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึง

เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ

ระหวา่งทางใหท่้านไดแ้วะชม คาราวานสไลน ์Caravanserai ท่ีพกัแรมระหวา่งทางของชาวเติร์ก

ในสมยัออตโตมนั 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนา

อิสลามใชส้ าหรับท าสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย 

ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมาก

ตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม 

ส่วนหน่ึงของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝา

ผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตา และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาดว้ย  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทาง

ประมาณ 401 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Lycus River Thermal Hotel 5*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองปามคุคาเล่-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะท่ีโดดเด่นของ ปามุคคาเล่ 

Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เน่ืองจากท่ีส่วนใหญ่เต็มไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซ่ียม มี

ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน ้ าพุร้อนท่ีน าแคลเซ่ียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน 

โดยบ่อน ้ าพเุกลือแร่ร้อนน้ีน่ีเองท่ีไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจาก

การแข็งตวัของแคลเซ่ียมท าให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลัน่เป็นทางน ้ ายาว ท่ีมีความ

สวยงามมาก ๆ ปัจจุบนัน้ี ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi (ระยะทางประมาณ 188 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสงู  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ



ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Charisma Hotel 5*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัหกของกำรเดินทำง     เมืองคซูาดาซึ-เมืองเปอรก์ามมั-เมืองอายวาลึค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี The Virgin Mary’s House สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงพระ

แม่มารีเสด็จมากบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และส้ินพระชนมล์ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี  

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ

อาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ Library 

of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วหิารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 

สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้น

ปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้าง

โดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน   
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ออกเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum (ระยะทางประมาณ 199 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 

เป็นสถานท่ีตั้ งของโบราณสถานท่ีส าคัญน าท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส 

Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลกซ่ึงจุผูช้ม

ไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณสถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของ

ชาวเติร์กในสมยัโบราณ ใหท่้านไดถ่้ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน

ออกเดินทางสู่ เมืองอายวาลึค Ayvalik (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Grand Temizel Hotel 5*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัเจ็ดของกำรเดินทำง     เมืองอายวาลึก-เมืองชานคัคาเล่-เมืองอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale (ระยะทางประมาณ 171 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 
ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า น าท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse 

of Troy อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั้น สร้างข้ึน เพ่ือดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ี เมืองอีเซียบทั Eceabat เพ่ือนัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มฝาก (ใชเ้วลานัง่เรือประมาณ 
45 นาที) จากนั้นน าท่านนั่งรถโคช้ลดัเลาะเลียบชายฝ่ัง สู่ กรงุอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง
ประมาณ 314 กิโลเมตร ใชเ้วลา 5.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ของขนุเขาสลบักบัรถวิง่ชายทะเล ผา่นบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสตัว ์แปลงการเกษตร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ท่ี     Park in by Radisson Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

 

 



วนัแปดของกำรเดินทำง     กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นน าท่านชม สเุหร่าสนี า้เงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป 

เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 
1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia 

ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมี

เสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง น าท่านชม อ่างเก็บน ้าใตดิ้นเยเรบา

ตนั Yerebatan Underground Cistern ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล 

สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ภายในอุโมงคมี์เสา

กรีกตน้สูงใหญ่ค ้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดคือ เสาเมดซู่า อิสระ

ใหท่้านถ่ายภาพและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บน ้ าขนาดใหญ่ไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 และ

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑ์พระราชวงัทอปกาปิ ซ่ึงห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ี

สนใจคือห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ ดา้ม

ประดบัมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ส าคญัเรียกความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น

อย่างดี ส่งทา้ยคร่ึงวนับ่ายดว้ยการน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง  แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar 

แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปดว้ยร้านคา้กวา่ 4,000 ร้าน มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย

หมวดหมู่ คลา้ยตลาด นดัจตุจกัรบา้นเรา แต่ความน่าสนใจของท่ีน่ีคงจะเป็นความแปลกตาของสินคา้ท่ี

ไม่ค่อยคุน้ตานัก ทั้ ง งานเส้ือผา้ เคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับ และของฝาก ซ่ึงหน่ึงในนั้นเป็นสินคา้ท่ี

ค่อนขา้งข้ึนช่ือของท่ีน่ีนัน่ ก็คือ พรมพ้ืนเมือง ท่ีเรียกวา่ พรมคิลิม Kilim ท่ีถกัทอดว้ยขนสัตวห์รือ

เส้นไหม โดยเนน้ลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลกั พรมแต่ละผืนนั้นจะใชเ้วลาในการทอท่ีแตกต่างกนั

ไปข้ึนอยูก่บัลวดลายและ ขนาด แต่โดยเฉล่ียแลว้จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อผืน ให้ท่าน

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ท่ี     Park in by Radisson Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

วนัเกำ้ของกำรเดินทำง     กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านต่อดว้ยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึง

เป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป 

และเอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara 

มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัส



ท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตาม

ช่องแคบเหล่าน้ี น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลา

ก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม 

และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่

เหนืออ่าวเลก็ ๆ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาด
เคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  

16.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

20.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 64 

(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 8.55 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสิบของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

10.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

30ธ.ค.2561-08ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-09ม.ค.2562  

 

รำยละเอียดเท่ียวบิน  

กรงุเทพฯ-กรงุอิสตนับลู           TK69        23:50-06:20 

กรงุอิสตนับลู-เมืองไคเซอรร์ี ่    TK2010   07:40-09:15 

กรงุอิสตนับลู-กรงุเทพฯ           TK64        20:55-10:05+1 
 

!!! รำคำเพียง  49,900.- บำท !!! 

โปรโมชัน่เพียง 2 กร ุป๊เท่ำนัน้  
 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 8,000.- บำท 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 3 ต.ค. 2561) ** 

 

 

 

 



ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลนส์    

กรุงเทพฯ-อิสตนับูล/อิสตนับูล-อิซเมียร์ // ไคเซอร์ร่ี-อิสตนับูล / อิสตนับูล-กรุงเทพฯ 

(น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกิน 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั)  
(คิดเป็น 8 วนั รวมเท่ำกบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั  
(คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ำกบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ทรอย วินเธอร ์สกี 10 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 



 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ทรอย วินเธอร ์สกี 10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีท่ีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน เพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากในคณะของท่านมีผูต้ ้องคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนั่งรถเข็น Wheelchair, เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัว
ของท่านจะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 การเดินทางสู่ สกี รีสอร์ท นั้น ข้ึนอยูก่บัสภาพของอากาศเป็นส่ิงส าคญั หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 

 

 

 

 



ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขดัข้อง 
ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีน ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพ
ร่างกาย และท่ีส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Leg นั้น จะข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้น
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้ห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่
สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดับ 5 ดำว ท่ีระบไุว้ในโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่เท่ียวเท่ำกบั

มำตรฐำน 5 ดำว สำกล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

 โรงแรมสไตลถ์ ้ำ เป็นเพียงโรงแรมท่ีมีกำรตกแต่งสไตลถ์ ้ำ ไม่ใช่เป็นถ ้ำจรงิ  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

 

 



สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี

รวดเร็ว ขอแนะน าวา่ท่านสามารถน ากระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 

 


