
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “ท ำไมต้องเลือกใช้บริกำรของเรำ” 
          บนิตรงสู่ นครอสิตนับลู ประเทศตุรก ีพรอ้มบนิภายใน 2 เที่ยว 

        นั่ง Cable Car ชมความงามของเมืองอิสตัลบูล ณ Pierre Lori Hill 

       พิเศษ!!! สนุกตื่นเต้น กับ Jeep Safari ที่เมืองคัปปาโดเกีย       

      พิเศษ!!! สัมผัสหิมะที่ Erciyes Mountain ที่เมือง ไคเซอร์รี่   

        มีรถโค้ช 250 คัน พร้อม Wifi,ร้านอาหาร 17 แห่ง,บริษัทบอลลูน 3 แห่ง 

เข้าชม Local Cave House พร้อมดื่มชา กาแฟ ที่เมืองCappadocia 

 

 

 

 



  
 

กําหนดการเดินทาง   27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 57 (DayFlight ) 

                                       
วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 

08.30 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน  U  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง) 

17.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นําท่าน

  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตรคารท้องถิ่น  

พักค้างคืน ที่        Grand Halic Hotel 4*    หรือเทียบเท่า    www.grandhalic.com 

วันที่สองของการเดินทาง    ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ําเงิน-เซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ําใต้ดิน-พระราชวังทอปกาปึ-ขึ้นกระเช้า  

                                              ชมวิวอิสตันบูลแบบพาโนราม่า-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ 

เช้า  รับประทนอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วน

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี

ค่ายิ่ง จากนั้นนําท่านเชม สุเหร่าสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่มาของช่ือสุเหร่าสีน้ําเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบื้องสีน้ําเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทําเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนช่ัน ทิวลิป 

เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาที่จะต้องทําพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนําท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น  1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ําที่

สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น นําท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ําเยเรบาตัน  Yerebatan 

Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ําสําหรับใช้ใน

พระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร 

มีเสาค้ําหลังคา 336 ต้น  

เที่ยง  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารจีน 

นําท่านชม พระราชวังทอปกาปิ  Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และ

เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจ

คือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ําค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับ

มรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์สําคัญเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยการ  ขึ้นกระเช้าชมวิวอิสตัลบูล  ณ  Pierre Loti Hill 

หากต้องการเก็บภาพ บรรยากาศ และมุมที่สวยงามที่สุดแบบ Panorama ของมหานครอิสตัลบูล 

Pierre Loti Hill เป็นสถานที่ท่ีไม่ควรพลาด เนื่องจาก ณ มุมนี้ทําให้สามารถมองเห็นบรรยากาสข

องอิสตัลบูลอย่างสวยงามที่สุด สามารถมองเห็นวิวของ Golden Horn  ซึ่งมีรูปร่างเว้าเหมือนเขา

สัตว์ และเม่ือยามแสงอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้า บริเวณนี้ลําน้ําจะเป็นประกายระยิบระยับราวกับ



  
 

ทองคํา  อีกทั้งยังเป็นจุดที่แบ่งส่วนที่เป็นทวีปยุโรปของิสตัลบูลออกเป็นอิสตันบลูเก่า และอิสตันบลู

ใหม่ โดยมีโกลเดนฮอร์นเป็นแนวกั้นระหว่างสองฝากฝั่งนี้ บริเวณด้านบนยอดเขาจะมีร้านชา กาแฟ เล็ก 

ซึ่งตกแต่งให้อยู่ภายใต้บรรยากาศของยุคศตวรรษที่ 19 เพราะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน การ

แต่งกายของ พนักงานเสิร์ฟก็พร้อมในกันสร้างบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยว  การขึ้นไปชมวิวของ 

Pierre Loti Hill สามารถขึ้นได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ การเดินเท้า และ  Cable Car ซึ่ง

เป็นช่องทางที่สวยงามและน่าประทับใจอีกทางหนึ่ง เพราะระหว่างที่กระเช้ากําลังเคลื่อนตัวขึ้นไปยัง

ยอดเขานั้น จะสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในระแวกนั้น และสัมผัสถึงบรรยากาศของมหา

นครอิสตัลบูลได้อย่างมิรู้ลืม ส่งท้ายครึ่งวันช่วงบ่ายด้วยการนําท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เกต  

Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องช่ือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็น

ถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น        

พักค้างคืน ที่  Grand Halic Hotel 4*  หรือเทียบเท่า    www.grandhalic.com 

วันสามของการเดินทาง     อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-เมืองอิซเมียร์-เมืองคูซาดาซึ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 

ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คํานึงถึงความ

สิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ 

ช่องแคบบอสฟอรัส  Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคม

ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน จากนั้นนําท่านต่อด้วยการ ล่องเรือ

ช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่ง

มีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทําหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลดํา  

The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่าน 

ได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่ง 

ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนต้ังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารไทย Pera Thai Restaurant 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir 

17.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2332 

18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์ จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักค้างคืน ที่        Tatlises  Hotel 4*    หรือเทียบเท่า    www.tatliseshotel.com 

วันที่ส่ีของการเดินทาง    บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้งเคร่ืองหนัง-เมืองปามุคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



  
 

นําท่านออกเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี  The Virgin Mary’s House สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระ

แม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้  จากนั้นนําท่านสู่ 

เมืองโบราณเอฟฟิซุส  City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม 

อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส  Library of Celsus และ

อาคารสําคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่

จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่

สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร  Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัด

เข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค

นั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น  

เที่ยง  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์  

นําท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้ง

ยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระ

ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่  Pamukkale  อยู่

ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

พักค้างคืน ที่   Richmond Thermal  4* หรือเทียบเท่า    www.richmondhotels.com.tr 

วันที่ห้าของการเดินทาง        เมืองปามัคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย  Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่  

Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม 

มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ําพุร้อนที่นําแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมา

ตกตะกอน โดยบ่อน้ําพุเกลือแร่ร้อนนี้นี่เองท่ีได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นช้ัน ๆ หลายช้ัน 

และผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทําให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ํายาว ที่มี

ความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบันนี้ ปามุคคาเล่ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ต้ังอยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531 

จากนั้นนําท่านชม นครโบราณเฮียราโปลิส  Hierapolis ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค ก่อต้ังโดย

กษัตริย์ยูเมเนส ที่ 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลาย

ครั้งหลังปี ค.ศ. 1334 จึงได้มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางนครเฮียราโปลิส เป็นบ่อน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง

ปัจจุบันต้ังอยู่ในโรงแรมเมืองปามุคคาเล่ แล้วไปชมสถานที่สําคัญอื่น ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่  

Pamukkale Museum โรงอาบน้ําโรมัน  The Baths ซากโบสถ์สมัยไบแซนไทน์ ฐาน

วิหารอะพอลโล Temple of Apollo และ โรงมหรสพโรมัน The Theatre เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง) 

เป็นเมืองท่ี นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ง

เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศ นํา



  
 

ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้

สําหรับทําสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไป

ทําการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอย

ขึ้นเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อต้ัง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม  ส่วนหนึ่ง

ของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้

สีมากมายตระการตาซึ่งหาชมได้ยาก และยังเป็นสุสานสําหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์  

พักค้างคืน ที่  Ozkaymak Park  Hotel 4* หรือเทียบเท่า    www.ozkaymakotels.com 

วันที่หกของการเดินทาง        เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบําหน้าท้อง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดก

โลก เมืองท่ีมีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์  Caravanserai ที่

พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (ระยะทาง

ประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช่ัวโมง) นําท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย  

Cappadocia จากนั้นนําท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี  Underground City of 

Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าช้ัน เพื่อใช้เป็นที่หลบ

ภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีช้ันล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุก

อย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็น

จํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนา

คริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา  St. Barbar Church โบสถ์มังกร  Snake Church และ 

โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ต่อด้วยกิจกรรมเอาใจผู้ที่ช่ืนชอบความต่ืนเต้นโดยการนั่ง Jeep 

safari ลัดเลาะชมปล่องถูเขาไฟอย่างใกล้ชิดในมุมที่รถบัสหรือหรือรถทั่วไปเข้าไม่ถึง  เป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดจากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค  

อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  

  หลังอาหาร ชม ระบําหน้าท้อง และการแสดงพื้นเมือง ของสาวน้อยชาวตุรกี 

พักค้างคืน ที่     Yiltok Hotel 4*    หรือเทียบเท่า       www.yiltok.net 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง       เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์ร่ี-สนุกกับการเล่นหิมะที่ เออร์ซิเยศ-กรุงอิสตันบูล 

05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้น

บอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ 

http://www.yiltok.net/


  
 

ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พิเศษ !! เข้าชมบ้านพักพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อม

ด่ืมชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น 

Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ําใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไคเซอร์ร่ี  Keyseri ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงอย่างมากในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวจะนิยมมาที่เมืองไคเซอร์รี่เพื่อสัมผัสหิมะ เม่ือท่านเดินทาง

มาถึงเมืองไคเซอร์รี่แล้ว นําท่านเดินทางต่อสู่ ภูเขาเออร์ซิเยส Erciyes Mountain  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Lifos Café & Restaurant 

นําท่านสัมผัสหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เออร์ซิเยส Erciyes Mountain ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน

และสนุกสนานกับการเล่นหิมะที่ปกคลุมยอดเขาไกลสุดลูกหูลูกตาขาวโพลนสวยงามมาก  ได้เวลา

พอสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2015 

21.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

วันที่แปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

*** End of Service *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

กําหนดการเดินทาง     27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 57 (DayFlight ) 

อัตรำค่ำบริกำร  รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  66,900.- 

ในกรณีต้องการพักห้องเด่ียว  74,900.- 

เด็ก ตํ่ากว่า 12 ปี  (เสริมเตียง -พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 63,900.- 

เด็ก อายุ 7-12 ปี  (ไม่เสริมเตียง -พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 62,900.- 

เด็ก อายุ 2-6 ปี  (ไม่เสริมเตียง -พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)  62,900.- 

ราคาทัวร์ไม่เอาต๋ัวเลย (ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินภายใน) (ผู้ใหญ่)-Land Only    46,900.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ 75,900.- 

 

** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น -ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ    

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น ** 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี 8 วัน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตราค่าบริการนี้รวมถึง 

ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันนักท่องเที่ยวสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (กระเป๋าเดินทาง น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท 

ค่าภาษีประเทศตุรกี, ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ, น้ําด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อวัน 

ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมและสนามบิน, ค่าเข้าชมสถานที่,  

เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี 8 วัน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบ ุ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.0USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.0USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35USD) 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.0 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ  21USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี 8 วัน 

การชําระเงิน  งวดที่1: สํารองที่นั่งมัดจําท่านละ 10,000.- บาท   งวดที2่:   ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนเดินทาง 
 

กรณียกเลิกการจองทัวร์โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี 8 วัน 

15-45 วัน ก่อนออกเดินทาง หักมัดจํา 10,000.- บาท 

08-14 วัน ก่อนออกเดินทาง หัก 20,000.- บาท 

ก่อนเดินทาง 7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การจ่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจรจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์

ของผู้เดินทางไว้ให้ให้ได้มากที่สุด 
 

การท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรที่

ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนดินทาง 
 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนค่าทัวร์ที่ท่านได้ชําระมาทั้งหมดแล้ว  


