
 

 

รหัสทัวร POE1902702 

ทัวรตุรกี WINTER SKI TROY 9 วัน 7 คืน (TK) 
มาไมแหงกรุงทรอย   ปราสาทปุยฝ�าย   พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
โบสถเซนตบารบารา   โชวระบําหนาทอง   บานของมนุษยถํ้า   หุบเขาเดฟเรนท 
หมูบานนกพิราบ   พระราชวังโดลมาบาเช   ฮิปโปโดรม   สุเหราสีน้ําเงิน 
ลองเรอืชองแคบบอสฟอรัส 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
 
ราคา 45,900.- บาท  
วันเดินทาง    25ธ.ค.62-02ม.ค.63 / 26ธ.ค.62-03ม.ค.63  / 30ธ.ค.62-07ม.ค.63   
                    31ธ.ค.62-08ม.ค.63 
ราคา 46,900.- บาท  
วันเดินทาง    27ธ.ค.62-04ม.ค.63 / 28ธ.ค.62-05ม.ค.63 / 29ธ.ค.62-06ม.ค.63       
  
วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบูรซาร 
06.00 น. พบกันที่ เคานเตอรเช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  

เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

09.20 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 
59  (บินตรง) 
  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 10.55 ช่ัวโมง) 
16.15 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับ

กระเป�าเรียบรอยแลว  นําทานเดินทางสู เมืองบูรซาร Bursa (ระยะทาง 154 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของตุรกี มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 1.5 ลานคน มีความสําคัญและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศ และ
เมืองน้ียังมีชื่อเสียงทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไปยังตลาดตาง ๆ ประมาณ 70 
เปอรเซ็นต เพื่อนําไปทอเปนพรม ในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครองของ
อาณาจักรออตโตมัน ต้ังแตป ค.ศ. 1326-1362 และจากน้ันไดยายเมืองหลวงไป
ตั้งทีเ่อดิเนร ท่ีอยูทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนติโนเปล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืน ที ่    Almira Hotel  5*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี 

วันที่สองของการเดินทาง     เมืองบูรซาร-เมืองชานัคคาเล-เมืองอิซเมียร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานขามเดินทางสู เมืองชานัคคาเล Canakkale (ระยะทาง 270 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูริมทะเลมารมารา จากน้ัน ชม มาไม
แหงกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโดงดัง ซึ่งเปนหน่ึงในอาวุธ
ยุทโธปกรณอันชาญฉลาดในสมัยน้ัน เปนมาตัวเดียวกันกับที่ใชแสดงภาพยนตรอัน
โดงเรื่อง Troy  นํามาเปนสัญลักษณของกรุงทรอย เพื่อใหนักทองเที่ยวได
ถายภาพ อิสระใหทานไดถายเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองอิซเมียร Izmir (ระยะทาง 313 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนและ
ภูมิประเทศอันสวยงาม ผานหมูบานเล็กที่มีอาชีพเกษตรกรรม และทําปศุสัตวเสีย
เปนสวนใหญ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืน ที ่    Kaya Izmir Hotel  5*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี 

 
วันที่สามของการเดินทาง     เมืองอิซเมียร-เมืองโบราณเอฟฟซุส-เมืองปามุคคาเล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus อาคารที่
เปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus 
และอาคารสําคัญ อีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 
Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยู
ในสภาพที่สมบูรณมาก จากน้ันปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนคร
เอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาให
เปนที่น่ัง สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุค
น้ัน สรางสมัยกรีกโบราณ ไดเวลาพอสมควร   นําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื้อ
หนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อ
หนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองปา



 

 

มุคคาเล Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
นําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย (ปา
มุคคาล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขาง
ของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสราง
จากหิมะ เมฆ หรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอย
เปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่มเพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต 
ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได คําวา “ปามุคคาเล” ใน
ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale 
หมายถึง ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูใน
ปริมาณที่สูง ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ 
รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปน
ชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตาและโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให ปามุคคาเล 
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในป ค.ศ. 1988  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืน ที่     Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเทา มาตรฐานของ

ตุรก ี 
วันที่สี่ของการเดินทาง     เมืองปามุคคาเล-เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง)     เปนเมืองที่ นิยมใชเปนจุดพักของการเดินทางในอดีตเคย



 

 

เปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรก
ในตุรกี หรือที่ยุคน้ันเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ ระหวางทางให
ทานไดแวะถายภาพกับ Caravansarine เปนสถานที่พักแรมของพวกพอคาใน
สมัยอดีตกาลที่ใชเปนที่พักแรม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ซึ่ง
เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่
ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปน
การป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต ชม โบสถ
เซนตบารบารา  St. Barbar Church โบสถ มังกร Snake Church และ 
โบสถแอปเปم�ล Apple Church แวะชม โรงงานทอพรม อิสระกับการเลือกซื้อ
สินคาและของท่ีระลึกไดตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม “โชวระบําหนาทอง” Bally Dance Show ประกอบดนตรีของสาว

นอยชาวตุรกี 
พักคางคืน ที ่    Goreme Kaya    หรือเทียบเทา โรงแรมตกแตงสไตลถํ้า        

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถํ้าเต็ม จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 
วันที่หาของการเดินทาง     เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอรร่ี-เมืองคัปปาโดเกีย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองไคเซอรรี่ (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ชั่วโมง) มุงหนาสูยอดเขา Erciyes เปนแหลง สกี รีสอรท ที่หมู
วัยรุนตลอดจนผูที่ชอบเลนสกี ตางนิยมมาเลนสกีกันในฤดูหนาวที่ยอดเขาแหงน้ี 
อิสระเลนสกี (ไมรวมคาอุปกรณเลนสกี) หรือจะเลือกถายภาพกับหิมะที่ปกคลุม
ยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ชั่งเปนทัศนียภาพที่สวยงามอยางไมนาเชื่อ ไมบอกก็มิอาจ
เชื่อวา น่ีคือแหลงสกีของประเทศตุรกี  นับ เปนประสบการณ ใหมสําหรับ
นักทองเท่ียวชาวไทยที่บางทานอาจจะคาดไมถึงวาประเทศตุรกีก็มีแหลงทองเท่ียว
สกี ท่ีสวยงามเชนน้ีมากอน  



 

 

หมายเหตุ ทั้งนี้การเดินทางสูสกีรีสอรทขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ หากสภาพภูมิอากาศ             
ไมเอื้ออํานวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
นําทานเดินทางกลับสู เมืองคัปปาโดเกียอีกครั้ง นําทานสู เมืองอูชิซาร Uchisa 
เปนพื้นที่มีจุดเดนคือภูเขาขนาดใหญที่มีรูพรุนดูคลายกับรวมผึ้ง รายลอมไปดวย
หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียกระจัดกระจายเต็มไปหมด ที่สําคัญก็คือสวน
หน่ึงของหินเหลาน้ีมีคนอาศัยอยูภายใน หรือท่ีเราเรียกกันวา “บานของมนุษยถ้ํา” 
มาเปนระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยการอยูอาศัยโดยการเจาะ
เขาไปภายในภูเขาท่ีเปนหิน โดยไมมีการทุบทําลายหรือปรับสภาพใหเหมาะกับการ
อยูอาศัยใดๆ ทั้งสิ้น สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นมาใหมน้ันก็จะสรางใหกลมกลืนกับ
สภาพเดิม จะไมทําลายทัศนียภาพ นับวาเปนการอยูอาศัยอิงกับธรรมชาติที่
สวยงาม นําทานสู หุบเขาเดฟเรนท Devrent Valley หุบเขาแหงจินตนาการ 
ตื่นตากับอัศจรรยของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคลายพื้นผิวดวงจันทร หรือดาว
เคราะหดวยอ่ืน ๆ ในจักรวาลมากกวาพื้นผิวโลก เตมไปดวยหินรูปทรงแปลกตา 
อิสระใหทานไดเก็บภาพ Panoramic View จากน้ันนําทานชม หมูบานนกพิราบ 
Pigeon Valley โดยชาวบานไดขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใหนกมาอาศัยอยูเพื่อ
ไดเก็บขี้นกพิราบนําไปแปรสภาพใชในชีวิตประจําวันได 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
พักคางคืน ที ่    Goreme Kaya    หรือเทียบเทา โรงแรมตกแตงสไตลถํ้า        

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถํ้าเต็ม จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 
วันที่หกของการเดินทาง     เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอิสตันบูล 
05.00 น. สําหรับทานที่สนใจ ทัวรขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตยยามเชา พรอมกัน ณ บริเวณล

อบบี้ของโรงแรม(ทัวรนั่งบอลลนนี้ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้นบอลลูน
ประมาณทานละ 230USD       ในกรณีที่ชําระเปนเงินสด และ 240USD 
ในกรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต) 
เจาหนาท่ีบริษัทบอลลูน รอรับทาน เพื่อเปดประสบการณใหมท่ีไมควรพลาด 
(สําหรับทานที่ ไมไดซื้อ ทัวรขึ้นบอลลูน อิสระพักผอนที่ โรงแรมไดตาม
อัธยาศัย) 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม นครใตดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะพื้นดิน
ลึกลงไปกวา 10 ชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงครามในอดีต 
จากชาวอาหรับในตะวันออกกลางที่ตองการที่จะเขามายึดครองดินแดนแหงน้ี เพื่อ
ประโยชนทางการคา และจากชาวโรมันหรือพวกตะวันตกโดยมีเหตุผลอยาง
เดียวกัน เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หอง
ถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ชั้นลางที่ลึกที่สุด
ของเมืองใตดินแหงน้ีจะมีความลึกประมาณ 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบทุก
อยาง ไมวาจะเปน หองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอมอาหาร, หองครัว, 
หองอาหาร, โบสถ, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมวาจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุดลึกลงไป
ใตดินหลายชั้น แตวาอากาศในเมืองใตดินน้ันสามารถถายเทสะดวกเย็นสบาย ใน
ฤดูรอนอากาศจะเย็นสบาย สวยในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิที่อบอุน เฉลี่ยประมาณ 
17-18 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีเกิดขึ้นจากการที่มีการวางแผนการออกแบบที่ดีเลิศ 
โดยที่ทางออกฉุกเฉินน้ันจะเปนทางระบายอากาศไปในตัว ทําใหมีอากาศถายเทได
สะดวก นับเปนความสามารถทางสติปญญาของคนในสมัยน้ัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
                       ชมทิวทัศนเมืองคัปปาเกีย อิสระกับการถายภาพที่ Mushroom Valley  

จากน้ันนําทานแวะชม โรงงานจิวเวอรรี่ และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือก
ซื้อสินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบิน เมืองเนฟเชียร เพ่ือเดินทางสู กรุงอิสตันบูล 

20.45 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 
2009 
  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 
22.25 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก   

พักคางคืน ที ่Gonen Yenibosna Hotel 5* หรือเทียบเทา   
วันที่เจ็ดของการเดินทาง     กรุงอิสตันบูล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce Palace เปนพระราชวัง
ที่สะทอนใหเห็น 
ถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน 
ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับ
การตกแตงอยางสวยงาม และไมคํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอก
ประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่งอยูเหนืออาวเล็ก ๆ ที่ ชองแคบ
บอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง
ดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน นําทานสู 
ยานชอปปم�ง ตลาดสไปซ มารเก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน
สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องชื่อของตุรกี อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปน
ถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึ้นในสมัยสุลตาน
เมหเมตที่  2 เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวัง
ทอปกาป หองที่โดงดังและเปนที่สนใจคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ 
และวัตถุลํ้าคามากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาปดามประดับดวยมรกตใหญ 3 เม็ด 
กับเพชร 86 กะรัต เปนไฮไลทที่สําคัญ ไดเวลาพอสมควรนําทานสูยาน ทักซิม 
สแควร Taksim Square เปนยานคึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล และเปนจุด
ศูนยรวมของนักทองเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยูในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล คําวา  
Taksim หมายถึง การแบงแยก หรือ การกระจราย ซึ่งมีที่มาจากในรัชสมัยของ 
Sultan Mahmud I สถานที่แหงน้ีเคยเปนที่ตั้งของอางเก็บน้ําในยุคของออตโต
มันและเปนจุดที่สายน้ําจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังสวน
อ่ืน ๆ ของเมืองนอกจากน้ีคําวา Taksim   ยังหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษใน
เพลงคลาสสิคของตุรกีอีกดวย ระหวางที่เราเดินเพลินบางชวงเวลาจะมีรถรางสี
แดงที่วิ่งมาตามรางมีกิจกรรมพิเศษบนรถรางไดนักทองเท่ียวไดเห็นการแสดงตาง
บนรางไดตลอดเวลานอกจากน้ี Taksim Square ยังรายลอมไปดวยรานอาหาร
ตุรกี, รานคา, ผับ, คาเฟ�และรานอาหารจานดวนนานาชาติมากมายไดแก Pizza 



 

 

Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสินคาแบรนดเนม ชื่อ
ดัง อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
พักคางคืน ที ่Gonen Yenibosna Hotel 5* หรือเทียบเทา   

วันที่แปดของการเดินทาง     กรุงอิสตันบูล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสค
ซึ่งเหลือแคสวนปลายที่ยาว 20 เมตร แตกระน้ันก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้ง
เสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ่ง จากน้ันนําทานชม สุเหราสีนํ้าเงิน 
Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบื้องสีน้ําเงินใน
การตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิ
ปเอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่
จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่นครเมกกะ จากน้ันนําทาน
เดินตอไปชมสถานที่ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สุเหราเซนต
โซเฟย Mosque of Hagia Sophia ปจจุบันเปนที่ 
ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงน้ีเปนโบสถทางศาสนาคริสต 
ภายในมีเสางามคํ้ายันนําทานเขาชม อุโมงคเก็บนํ้าเยเรบาตัน Yerebatan 
Sarnici สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในป ค.ศ. 532 เพื่อเปนที่เก็บน้ํา
สําหรับใชในพระราชวัง สํารองไวใชยามที่กรุงอิสตันบูลถูกขาศึกปดลอมเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus 
ซึ่งเปนชองแคบขนาดใหญและสองฝم�งมีความสวยงามมาก ชองแคบน้ีทําหนาที่เปน
เสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหวาง ทะเลดํา The Black Sea เขา
กับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหทานไดชม
ทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่ เปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีป�อมปนตั้งเรียง
รายอยูตามชองแคบเหลาน้ี ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อ
เตรียมตัวเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร 



 

 

18.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ 
TK 58 
  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 9.15 ช่ัวโมง) 
วันเกาของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service *** 
  
กําหนดการเดินทาง         
ราคา 45,900.- บาท  
วันเดินทาง    25ธ.ค.62-02ม.ค.63 / 26ธ.ค.62-03ม.ค.63  / 30ธ.ค.62-07ม.ค.63   
                      31ธ.ค.62-08ม.ค.63 
 
ราคา 46,900.- บาท  
วันเดินทาง    27ธ.ค.62-04ม.ค.63 / 28ธ.ค.62-05ม.ค.63 / 29ธ.ค.62-06ม.ค.63       
 

พักหองเดี่ยว เพ่ิม 9,000.- บาท 
เน่ืองจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก 

เน่ืองจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น 
ราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 

Join land หักคาตั๋วออก 23,000 บาท  
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวรเร่ิมตนที่ทานละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันไดก็
ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึน้ลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562) ** 

 
 
 
 



 

 

ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนักทองเที่ยวทราบกอนการเดินทาง 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 
บริษัทฯ ขอแนะนําใหนักทองเทีย่วเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 
กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นทองเที่ยว ทานละ 1 ใบ (นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (นํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม) 
      
อัตราคาบริการน้ีรวมถึง 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลนส (นํ้าหนักกระเป�าเดินทาง 
ไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน) 
คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป) 
คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ 
วันละ 2 ขวด 
คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบ ุ
เจาหนาท่ีไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ที่ไมไดระบุ 
 
คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน) 
(คิดเปน 8 วัน รวมเทากับ 40 USD) 
 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน 
(คิดเปน 9  วัน รวมเทากับ  27 USD) 
 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม วินเทอร สกทีรอย สกี 9 วัน (โปรโมช่ัน) 
การชําระเงิน  
งวดที1่: สํารองที่นั่งมัดจําทานละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 
งวดที2่: ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

*** เม่ือทานชําระมัดจําแลว ไมสามารถคืนเงินมัดจําไดทุกกรณี *** 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดย

จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 4,000 บาท  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
อาทิ การลาชาของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  
อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหได
มากที่สุด 

 เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไม
สามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวร
จัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง 
 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และไม
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว  หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวัน

เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผู
กําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทาง
บริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
(ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 



 

 

 ที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg 
น้ันขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ชวงระยะเวลาที่กําลังเช็คอินเทาน้ัน 

 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝ�ายขาย
กอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศ
โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิกบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆท่ีเกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ
แจงแลวขางตน 

โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู Twin/Double ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก

แบบ 3 ทาน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
ตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว Single, หองคู Twin/Double หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ 
อยูคนละชั้น 

 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกับมาตรฐานระดับ

สากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือของและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปนการ
รับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทานั้น ไม
สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได 



 

 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัด

เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูก
ทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึง
สามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 


