
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

25ธ.ค.2561-01ม.ค.2562 / 26ธ.ค.2561-02ม.ค.2562  

27ธ.ค.2561-03ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-07ม.ค.2562  

 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล-เมืองอิซเมียร ์

19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 69  (บินตรง) 
  (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 10.20 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-บา้นพระแม่มารี-เมืองปามคุคาเล่ 

06.05 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2312 
  (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง) 

09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร ์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว

น าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร

โรมัน ชม อาคารที่ เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส  Library of 

Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 

สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้น

ปิดท้ายกันที่ส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้าง

โดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน   
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟต์ 

น าท่านออกเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี The Virgin Mary’s House สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงพระ

แม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และส้ินพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้ น าท่านชอ้ปป้ิง 

ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนงัคณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเส้ือ

หนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

สินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  อยู่ภาคตะวันตก

เฉียงใต้ของประเทศตุรกี 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Colossae Hotel 5*    หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

   วนัสามของการเดินทาง     เมืองปามคุคาเล่-ปราสาทปยุฝ้าย-เมืองคอนยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่ านชม ปราสาทปุยฝ้าย  Cotton Castle โดยลักษณะที่ โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ 

Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม มี

ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ าพุร้อนที่น าแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน 

โดยบ่อน้ าพุเกลือแร่ร้อนนี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายช้ันและผลจาก 



 

การแข็งตัวของแคลเซ่ียมท าให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ ายาว ที่มีความ

สวยงามมาก ๆ ปัจจุบันนี้ ปามุคคาเลเ่ป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง) 

เป็นเมืองที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ึง

เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ น า

ท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม

ใช้ส าหรับท าสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไป

ท าการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอย

ขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่ง

ของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี  Mevlana Celaleddin 

Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม 

โดยใช้สีมากมายตระการตา และยังเป็นสุสานส าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    Anemon Hotel 5*   หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 
วนัท่ีสี่ของการเดินทาง        เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใตดิ้น-ชมความสวยงาม 

                                       เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภณัฑ-์ ระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 2.30 ช่ัวโมง) ซ่ึงองค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก  เมืองที่มีลักษณะ

ภูมิประเทศสวยงามมากระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน ์Caravanserai ที่พักแรมระหว่างทาง

ของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นน าท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City of 

Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าช้ัน เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย

จากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีช้ันล่างที่ลึกทีสุ่ดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่าง

ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถม

เป็นแผ่นดินช้ันใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่

เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย ์



 

แห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี จากนั้นให้ท่านได้แวะ

ชม โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค,และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าและของที่

ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี 
พกัคา้งคืน ท่ี     Alfina Hotel Cave  หรือเทียบเท่า 

!! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอรร่ี์-สกี รีสอรท์-กรงุอิสตนับูล 

05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวรน์ั่งบอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่า

ขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรฐั) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิด

ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง

ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ า

เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ

ศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย  ได้

เวลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไคเซอร์ร่ี (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่แหล่งสกียอดนิยมของชาวตุรกี  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขา Erciyes เป็นแหล่ง สกี รีสอร์ท ที่หมู่วัยรุ่นตลอดจนผู้ที่

ชอบเล่นสกี ต่างนิยมมาเล่นสกีกันในฤดูหนาวที่ยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้อิสระเล่นสกี (ไม่รวม

อุปกรณ์เล่นสกี) หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ช่ังเป็นทัศนียภาพที่

สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่บอกก็มิอาจเชื่อว่านี่คือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็นประสบการณ์ใหม่

ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่บางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรกีก็มีแหล่งท่องเที่ยวสกี ที่สวยงาม

เช่นนี้มาก่อน (หมายเหต ุการเดินทางสู่สกีรีสอรท์นัน้ ขึ้นอยู่กบัสภาพของอากาศเป็นสิ่ ง
ส าคัญ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะท าการ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองไคเซอรร่ี์ เพื่อเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู 

20.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2015 

(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 
22.10 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก   

พกัคา้งคืน ท่ี   Ramada Plaza Tesktilkent 5* หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

 

 



 

วนัท่ีหกของการเดินทาง     ฮิปโปโดม-สเุหร่าสีฟ้า-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บน ้าใตดิ้น 

                                       พระราชวงัทอปกาปึ-ชอ้ปป้ิงตลาดแกรนด ์บาซาร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี

ค่าย่ิง จากนั้นน าท่านชม สเุหร่าสนี า้เงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบื้องสีน้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนช่ัน ทิวลิป 

เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่ึงเป็น  1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ าที่

สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

น าท่านชม  อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน  Yerebatan Underground Cistern ซ่ึงเป็น

อุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้น

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้น

ที่โดดเด่นมากที่สุดคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายภาพและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ า

ขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัย

สุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑ์พระราชวงัทอปกาปิ ซ่ึง

ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ าค่ามากมาย โดยมีกริช

แห่งทอปกาปึ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ส าคัญเรียกความสนใจของ

นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่งท้ายครึ่งวันบ่ายด้วยการน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง   แกรนด์บาซาร์ 

Grand Bazaar แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มีสินค้าให้

เลือกหลากหลายหมวดหมู่ คล้ายตลาด นัดจตุจักรบ้านเรา แต่ความน่าสนใจของที่นี่คงจะเป็นความ

แปลกตาของสินค้าที่ไม่ค่อยคุ้นตานัก ทั้ง งานเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และของฝาก ซ่ึงหนึ่งใน

นั้นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างขึ้นช่ือของที่นี่นั่น ก็คือ พรมพื้นเมือง ที่เรียกว่า พรมคิลิม Kilim ที่ถักทอ

ด้วยขนสัตว์หรือเส้นไหม โดยเน้นลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลัก พรมแต่ละผืนนั้นจะใช้เวลาในการ

ทอที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลวดลายและ ขนาด แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 

ปีต่อผืน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าได้ตามอัธยาศัย  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน       

พกัคา้งคืน ท่ี  Ramada Plaza Tesktilkent 5*   หรือเทียบเท่ามาตรฐานตรุกี 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาชเช่ 

                                        ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 



 
จากนั้นน าท่านต่อด้วยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึง
เป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป 
และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara 

มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัส
ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตาม
ช่องแคบเหล่านี้ น าท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม 
และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่
เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม 
ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายช่วงเช้าด้วยการ
น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน
เลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารไทย 

ส่งท้ายช่วงบ่ายด้วยการน าท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง  ช้อปปิ้ง Istinye Park บ่ายวันนี้ถือว่าเป็นสวรรค์

ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตัวจริง กับแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด หรูหราที่สุด พร้อมเป็นห้างที่

รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมที่มากที่สุด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, 

LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ช้ันน าอีกมากมาย ช้ันล่างของ

ห้างก็มีร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก 

เช่น Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  สิ่ งท่ีตอ้งควรระวงั  ห้าม ช้อปปิ้ง

สินค้าเพลินจนลืมนึกถึงน้ าหนักกระเปา๋ขากลับต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม, หา้ม ช้อปปิ้งสินค้าเพลินจนลืม 

เวลาที่นัดหมายไว้, หา้ม พูดว่าครั้งแรกนึกว่าให้เวลาช้อปปิ้งนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมายกลับ

กลายเป็นให้เวลาช้อปปิ้งน้อยเกินไปยังซ้ือสินค้าที่อยากได้ไม่ครบเลย ส าหรับร้านอาหารบางร้านรับ

ช าระเงินค่าอาหารด้วยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพื่อความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตัวไว้ด้วย  
(เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิงดบริการอาหารเยน็) 

20.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

01.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 68 

(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 8.55 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

25ธ.ค.2561-01ม.ค.2562 / 26ธ.ค.2561-02ม.ค.2562  

27ธ.ค.2561-03ม.ค.2562 / 31ธ.ค.2561-07ม.ค.2562  
 

!!! รำคำเพียง  49,900.- บำท !!! 

โปรโมชัน่เพียง 4 กร ุป๊เท่ำนัน้  
 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว ตอ้งเพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 8,000.- บำท 

 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 11 มิ.ย. 2561) ** 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้

นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับช้ันท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลนส์    

กรุงเทพฯ-อิสตันบูล/อิสตันบูล-อิซเมียร์ // ไคเซอร์รี-่อิสตันบูล / อิสตันบูล-กรุงเทพฯ 

(น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน)  
(คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 



 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน  
(คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม พรเีม่ียม วินเธอร ์สกี 8 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม พรเีม่ียม วินเธอร ์สกี 8 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน) 
 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีท่ีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน เพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษที่ต้องนั่งรถเข็น Wheelchair, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัว
ของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นที่จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

▪ การเดินทางสู่ สกี รีสอร์ท นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศเป็นสิ่งส าคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะท าการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 



 
▪ ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่า

ทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้น
ยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

▪ ที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบัติของผู้ที่จะนั่งที่ทางสายการบินก าหนดไว้ 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ เครื่องบินมีเหตุขัดข้อง 
ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (ประตูฉุกเฉินมีน้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผู้ที่ปัญหาทางด้านสุขภาพ
ร่างกาย และที่ส าคัญอ านาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถอนุญาตได้ 

▪ เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่  Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเข้าห้องพั กของท่านเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่
สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริการน ากระเป๋าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร 

▪ โรงแรมระดับ 5 ดำว ท่ีระบไุว้ในโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่เท่ียวเท่ำกับ

มำตรฐำน 5 ดำว สำกล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นต้น กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ันน้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม  
▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที่

รวดเร็ว ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน 

 

 


