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วนัแรก    กรุงเทพ-อสิตนับูล 

19.00 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสุวรรณภมูิ
โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และเอกสารการเดนิทาง ท าผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.50 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ช ัว่โมง) เพลดิเพลนิ
กบัภาพยนตรห์ลากหลายกบัจอทีวีส่วนตวัทุกที่น่ัง และสายการบินบรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ระหว่าง
เทีย่วบนิสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ี

หมายเหตุ : กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัที ่20-28 / 21-29 / 22-30 / 23-31 ธ.ค. 62 
 19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคาเตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
 22.50 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 
 05.45 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับูล ประเทศตุรก ี

วนัทีส่อง         คปัปาโดเจยี -นครใตด้นิ -หมู่บา้นอวานอส -หมู่บา้นนกพริาบ-เมอืงอชุซิาร ์

04.00 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับูล ประเทศตุรก ีน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
06.15 น.         ออกเดนิทาง สูส่นามบนิ Kayseri โดยเทีย่วบนิ TK2312 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.) 

น าท่านสู่เมืองคปัปาโดเจยี (Cappadocia) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ชม 
Underground City ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กว่าช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัรูใน
ยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรบัจากทางตะวนัออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครอง
ดินแดนนี้เพื่อประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะ
หยุดยัง้การเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีด้ว้ย โดยช ัน้ล่างทีล่กึทีสุ่ด ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนีม้ี
ครบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอมอาหาร, หอ้งครวั, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน แม ้
จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ทีข่ดุลึกลงไปใตด้นิหลายช ัน้ แต่ว่าอากาศในน้ันถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น 
หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภมูิเฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมีทางออกฉุกเฉินที่

เป็นทางระบายอากาศไปในตวัท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึง่เป็น
หมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกบัเคร ือ่งป้ันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้
รา้น แต่ในบา้นมีโชวเ์คร ือ่งป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆ ทีม่ีแม่น ้าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้าทีม่ีตะกอน
แดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองป้ันใชเ้ป็นอุปกรณ ์ของเคร ือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห 
ต่อมาไดเ้ร ิม่ป้ันพวกโอ่ง แจกนั และเคร ือ่งประดบับา้น 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
ชม หมู่บา้นของนกพิราบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยั จากน้ันน าท่านสู่  
เมอืงอุชซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่ีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ยหินทรงกระโจม 
กรวยคว ่า และเจดียเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคญัก็คือ ส่วนหน่ึงของหนิเหล่านีม้ีคนอาศยัอยู่ภายในในลกัษณะ “บา้น
ถ า้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการอยู่อาศยัแบบ “เจาะเขา้ไป” ภายในหนิ โดยไม่มกีาร “ทุบท าลาย
หนิ” เหล่านีท้ิง้เพือ่ปรบัพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแต่อย่างใด ส่วนบา้นทีป่ลูกสรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลาย
ทศันียภาพ นับเป็นการอยู่อาศยักบัธรรมชาตอิย่างองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่ 

ค า่             บรกิารอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั Melis Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า  
   หมายเหต ุกรณีโรงแรมถ า้เตม็ ทางเราขอปรบัเปลีย่นเป็นโรงแรมระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม     บอลลูน –หบุเขาเดฟเรนท ์panoramic view –โรงเรยีนสอนผลติพรม -คอนย่า –คาราวาน สไลน ์
-เมอืงปามุคคาเล่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรบัท่านทีส่นใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัรน่ั์งบอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ 
ค่าขึน้บอลลูนท่านละ 240 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่  าระดว้ยเงนิสด และราคา 250 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่  าระ
ดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัที่

ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทุกประเภท  ดงัน้ันการเลอืกซือ้ Optional Tour
รายการนีข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของแต่ละท่าน)** การขึน้บอลลูนเป็นการด าเนินการการของบรษิทับอลลูนซึง่อยู่



นอกเหนือการควบคุมของบรษิัททวัร ์และไม่ไดม้ีความเกี่ยวขอ้งใดๆกบับรษิัททัวร*์** เน่ืองดว้ยปัจจุบนัมี
นักท่องเทีย่วมากมายเดนิทางไปคปัปาโดเกยีเพือ่ขึน้บอลลูน ซึง่บรษิทับอลลูนก็มีทัง้ทีข่ึน้ทะเบยีนถูกกฎหมาย
และผดิกฎหมายและมปีรมิาณการจองค่อนขา้งสูง ท าใหบ้างคณะอาจไม่สามารถจองได ้หรอืบางคณะจองได ้ซึง่
ลูกคา้สามารถเลอืกซือ้บอลลูนไดท้ัง้ทีค่ปัปาโดเกยีและปามุคคาเล่ ***   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภูมปิระเทศที่

แปลกตาทีดู่คลา้ยพืน้ผวิดวงจนัทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจกัรวาลมากกว่าพืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรปูทรง
แปลกตา อิสระใหท่้านเก็บภาพ panoramic view  น าท่านเขา้ชม โรงเรยีนสอนผลิตพรม (Carpet 
School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตุรก ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุคในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 
รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภูมิภาคแถบนีอ้ีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพทีง่ดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไลน”์ ทีพ่กัแรมระหว่างทางของชาวเตริก์ใน
สมยัออตโตมนั ระหว่างทางท่านชมวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขารวมถงึ
ทอ้งฟ้าสสีดใสเดมิอดตีเคยเป็นเสน้ทางคา้ขายระหว่างยุโรปกบัเอเชยี หรอืทีเ่รยีกกนัว่าเสน้ทางสายไหม น าท่าน
เดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต)์   
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Lycus River Thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่   ปราสาทปุยฝ้าย –คูซาดาซ ี-เมอืงเอฟฟิซสุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มา
จากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้
ผา ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแรร่อ้นนี ้ไดก้่อใหเ้กดิทศันียภาพของ
น ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าให ้
เกดิเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงาม
มาก ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซี
ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีตดักบัชายฝ่ังทะเลอเีจีย้น ซึง่เป็นท่าเรอืทีส่ าคญั ระหว่างการเดนิทาง
ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาครามของทะเลอเีจีย้น  

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
เมอืงเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมืองโบราณทีข่นานนามว่า มหา
นครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชยี ที่มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมืองหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มา
ปักหลกัสรา้งเมือง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูก
รกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยี และกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช
ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมือง
หลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิง่ก่อสรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยงัคง
ใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้น าท่านชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของ
หอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี ้หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

ค า่    บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั  
ทีพ่กั Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้      โรงงานเครือ่งหนงั -เมอืงออตโตมนัโบราณ-เพอรก์ามมั -หมู่บา้นกรกี-ชานคัคาเล่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเยีย่มชม โรงงานเครือ่งหนัง (Leather Jacket Factory) 
ซึง่มีช ือ่เสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มี
คุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสือ้หนังส่งใหก้บัแบรนดด์ังในอิตาลี เช่น 
Versace, Prada, Michael Kors  อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม
อธัยาศยั จากน้ันน าท่านสู่หมู่บา้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยธรรมและ
บา้นเรอืนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั 
อสิระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมือง ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ เมอืงเพอรก์ามมั 



(Pergamum) ทีต่ ัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีต่ ัง้เมืองโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวก
เฮเลนนิสติก ถูกสรา้งในราวปี 281-133 ก่อนครสิตกาลโดยไลซมีาคุส ทีเ่ป็นแม่ทพัของอเล็กซานเดอรม์หา
ราช จนกระทัง่ถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้บัโรมนั  

เทีย่ง               บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม หมู่บา้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่่วงเลยมานับพนัปีในอดีตน้ันเมืองนีค้ือเมืองทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืง
จนถึงขีดสุดมาแลว้ในสมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบนันี้เป็นยงัคงเป็นรกัษารูปแบบการสรา้งบา้นแบบโบราณ
หลากหลายสสีนัสดใส อสิระใหท่้านเดนิชมเมอืงและเก็บภาพประทบัใจและสมัผสัวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ ไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Cannakkale) ซึง่ตัง้อยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอีเจยีน 
เมอืงแห่งนีจ้งึเคยเป็นชมุทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรอืเช ือ่มต่อเอเชยีกบัยุโรป 

ค า่               บรกิารอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรม 
ทีพ่กั Buyuk Truva Hotel 4*  หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก   ทรอย -บูซาร ์-อสิตนับูล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม มา้ไมจ้ าลองแหง่กรุงทรอย ซึง่เปรยีบเสมือนสญัลกัษณอ์นั
ชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอย
แตก ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ ัง้ตระง่านอยู่กลาง
เมอืง 

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสู่ เมอืงบูซา่ร ์Bursa เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของตุรก ีมีความส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที ่
4 ของประเทศ และเมืองนีย้งัมีช ือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่ส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลาง
การปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดย้า้ยเมืองหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น 
ที่อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านสู่ Bursa Silk house โดยตลาดแห่งนี้คา้ขาย
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั และดว้ยสีสนัของผา้ไหมที่สดใสน่ีเองทีท่ าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่

สวยงามทีสุ่ด จนคร ัง้หน่ึงสมเด็จพระนางเจา้ควนีอลซิาเบธแห่งองักฤษเคยมาเยือนดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร น า
ท่านเดนิทางสู่อสิตนับูล 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
โรงแรมทีพ่กั TRYP BY WYNDHAM SANCAKTEPE  Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็    พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่-ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั -บาลชั -ตลาดสไปซม์ารเ์กต-จตัรุสัทกัซมิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซ ึง่เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงความเจรญิอย่างมากทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของ
จกัรวรรดอิอตโตมนั เป็นศลิปะทีผ่สมผสานของยุโรปและตะวนัออกทีไ่ดร้บั
การออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไว ้
ที่ 09.05 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เคมเล อตาเติรก์  วีรบุรุษของชาติถึงแก่
อสญักรรม ในวนัที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938 จากน าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ช ือ่ม
ทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. 
ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรป และสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่  
นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกี
ดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหล่านี ้ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถงึยุคของการน าเอาเรอืปืนใหญม่าใช ้
และไม่เคยปรากฏว่า กรงุอสิตนับูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย เป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน่ีเอง ใน
ปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรสั  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมาก
ขึน้ ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันส์องขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืน
สไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม ชุมชนบาลชั ซึง่เป็นหมู่บา้นดัง้เดมิของชาวยวิ ซึง่ตกแต่งดว้ยหลากหลายสสีนัสะดุดตา ตัง้อยู่บน
ฝ่ังยุโรปของอิสตนับูล เป็นชมุชนเก่าแก่ดัง้เดิมบนบนฝ่ังตะวนัตกของโกลเดน้ฮอรน์ อิสระใหท่้านเก็บภาพ
ประทบัใจ จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต อิสระใหท่้านไดเ้ลือก
ซือ้ของฝากว่าจะเป็นเคร ือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนั
ขึน้ช ือ่ของตุรกอีย่างแอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มีใหเ้ลอืกซือ้
มากมาย น าท่านสู่ จตัุรสัทกัซมิ (Taksim Square) หรอื ย่านทกั
ซมิ สแควร ์เป็นย่านทีค่กึคกัทีสุ่ดในมหานครอสิตนับูล เพราะเป็นย่านที่



เป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเทีย่วทั่วโลก มีชอ็ปป้ิงสตรทีทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดโ์ลคอล และแบรนด ์
อนิเตอรม์ากมาย แถมยงัมบูีตกิโฮเต็ลฮพิๆ และบารเ์ก๋ๆ ใหคุ้ณไดช้มบรรยากาศความคกึคกัของถนนเสน้นี ้

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
   โรงแรมทีพ่กั TRYP BY WYNDHAM Hotel 5*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด    สุเหรา่สนี ้าเงิน -โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-อสิตนับูลOUTLET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ จดุชมววิฝ่ังเอเชยี อสิระใหใ้หท่้านเก็บภาพความงามของ 2 ฝ่ังทวปีระหว่างยุโรปและเอเชยี  
หมายเหต ุ: ขึน้อยู่กนัสภาพอากาศ  
จากน้ันน าท่านสู่เมืองเก่า ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโป
โดรม” จตัุรสัสุลต่านอาหเ์มต จากน้ันน าท่านชม สุเหรา่สีน ้าเงิน 
(BLUE MOSQUE) สถานที่ศกัดิส์ิทธิท์างศาสนาที่มีความสวยงามแห่ง
หน่ึง ช ือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสีน ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้น
ใน และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที่ซ ึง่เคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดย
สุลต่านอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทน ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตนิของจกัรวรรดิไบแซนไทน ์เดิมใช ้
เป็นโบสถค์รสิต ์แต่หลงัจากจกัรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยดิ และได ้
เปลีย่นเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยัเคมาล อะตาเติรก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลา
กว่า 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอิสลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงามและ
ความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองทีส่มบูรณบ่์งบอกถงึความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนส
แตนตนิทีม่ีต่อครสิตศ์าสนา จากน้ันน าท่านสู่ชอ้ปป้ิง Outlet ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอสิตนับูล อิสระใหท่้านเลอืกชือ้
สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Istanbul   

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับูล-กรุงเทพ 

01.25 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ   
 

*************************************** 
 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ท่าน 
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

ธนัวาคม 62 
5-13 ธ.ค. / 6-14 ธ.ค. / 7-15 ธ.ค. 
13-21 ธ.ค. / 20-28 ธ.ค. / 21-29 ธ.ค. 
22-30 ธ.ค. / 23-31 ธ.ค. เทศกาลครสิตม์าส 

 
38,850 

 
45,890 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 
 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

หมายเหต ุ.- 
1. ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์พิม่ท่านละ 

3,000 บาท  
2. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิช ัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับูล-กรงุเทพ) และรวมตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว 
2. ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตุรก ี
3. ค่าพาหนะทุกชนิด หรอื รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง     
4. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  



5. ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด  
6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    
7. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณ ์   
8. ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
1.   ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง  
3.   ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
4.   ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหน้าทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ (90 USD/คน/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  กรณุาช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตั๋วเคร ือ่งบินตอ้งเดินทางตามวนัทีท่ีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่าน้ัน จงึไม่สามารถยกเลิก หรอื

เปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงการเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน  
ทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ 
1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั มฉิะน้ันบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 15 ท่าน  

ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ   

4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทวัร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ล่มสเีลอืดหมู 
6. บรษิทัไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิตัิ และอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-หาย ความล่าชา้ 
หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ  

7. ราคานี้คิดตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัรา ค่าน ้ามนั หรอื 
ค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณด์งักล่าว 

8. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

9. ส าหรบัที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิเกดิเหตุการณฉุ์กเฉิน หรอืมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 
กโิลกรมั) และไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อินของสาย
การบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเท่าน้ัน และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

10. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง  

11. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   
• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่กัเดีย่วกรณุาช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่)   
• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 
• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 กก.  



โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่  (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 
ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกั และรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพักติดกนัตามที่ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี
เคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน ในกรณีทีม่ีการจดั
ประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมือง
เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึน้เคร ือ่งบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึน้บนเคร ือ่งบินโดยเด็ดขาด วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครมี โลช ัน่ 
น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 
ช ิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตาม
มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ
วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั/ 
Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่าน
ไม่อาจปฏเิสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ า
ขึน้เคร ือ่งไดต้อ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมีความกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ ) ในบางรายการ
ทวัรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนด
ของแต่ละสายการบิน บรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสมัภาระที่มี
ลอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่งบนิ (Hand carry)  

   


