
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กําหนดการเดินทาง 

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

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

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร 

19.00 น. พบกันที่ เคานเตอรเช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  เจาหนาที่บริษัทฯ คอยให

การตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

23.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเวลาในการบินประมาณ 10.20 ชั่วโมง) 

วันที่สองของการเดินทาง    เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี-เมืองปามุคคาเล 

06.05 น.  เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปล่ียนเที่ยวบินภายในประเทศ 

08.00 น.  ออกเดินทางสู เมืองอิซเมียร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 2312 

  (ใชเวลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง) 

09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่ศุลกากรแลว

นําทานสู เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus อดีต เปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม 

อาคารที่เปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญ

อีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความ

โดเดนของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก จากนั้นปดทายกันที่ส่ิงกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุด

ในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถจุคน

ไดถึง 25,000 คน   

เที่ยง  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต 

นําทานออกเดินทางสู บานพระแมมารี The Virgin Mary’s House สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแมมารีเสด็จมา

กับนักบุญจอหนใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนมลง ณ สถานที่แหงนี้ นําทานชอปปง ณ ศูนยผลิต

เสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคณุภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบ

รนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale  อยูภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักคางคืน ที ่       Colossae Hotel 5*    หรือเทียบเทามาตรฐานตุรกี 

   วันสามของการเดินทาง     เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองคอนยา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
นําทานชม ปราสาทปุยฝาย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเดนของ ปามุคคาเล Pamukkale เปนเนินเขา

สีขาวโพลน เนื่องจากที่สวนใหญเต็มไปดวยสวนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 

กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ําพุรอนที่นําแคลเซี่ยมคารบอเนตมาตกตะกอน โดยบอน้ําพุเกลือแร

รอนนี้นี่เองที่ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้น ๆ หลายชั้นและผลจาก 

 

การแข็งตัวของแคลเซี่ยมทําใหเกิดเปนแหงหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเปนทางน้ํายาว ที่มีความ

สวยงามมาก ๆ ปจจุบันน้ี ปามุคคาเลเปนเมืองโบราณที่ตั้งอยูบนปามุคคาเล ในป พ.ศ. 2531  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) 

เปนเมืองที่ นิยมใชเปนจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่ง

เปนอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ 

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา Mevlana Museum เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช

สําหรับทําสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย กอนไปทําการหมุนตอง

อดอาหาร มีการเขาหองฝกทรมานรางกายกอนที่จะไปหมุนได ผูท่ีมีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไป

ชวงเวลาหนึ่ง กอตั้ง โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี่ ผูวิเศษในศาสนาอิสลาม สวนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ

เมฟลาเปนสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเปนหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใชสีมากมายตระการตา และยัง

เปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตรของเมฟลาดวย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม  

พักคางคืน ที ่   Anemon Hotel 5*   หรือเทียบเทามาตรฐานตุรกี 

วันที่สี่ของการเดินทาง        เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใตดิน-ชมความสวยงาม 

                                       เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ- ระบําหนาทอง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 

2.30 ชั่วโมง) ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศ

สวยงามมากระหวางทางแวะชม คาราวานสไลน Caravanserai ที่พักแรมระหวางทางของชาวเติรกใน

สมัยออตโตมัน จากนั้นนําทานชม นครใตดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการ

ขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูนครใตดินไคมัคลีมีชั้นลางที่ลึก

ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอม

อาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา

รองลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงตาง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เปนชื่อเกาแกภาษา



 
ฮิตไทต (ชนเผารุนแรก ๆ ท่ีอาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา ดินแดนมาพันธุดี ตั้งอยูทางตอนกลาง

ของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานป

ที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเปนแผนดินชั้น

ใหมขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนหิน แผนดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับ

แสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย ปลอง 

กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกันวา 

ปลองไฟนางฟา ในป ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรย 

 

แหงนี้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี จากนั้นใหทานไดแวะชม 

โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค,และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกได

ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

จากนั้นนําทานชม “โชวระบําหนาทอง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอยชาวตุรกี 

พักคางคืน ที ่    Alfina Hotel Cave  หรือเทียบเทา 

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ําเต็ม จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วันที่หาของการเดินทาง       เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอรร่ี-สกี รีสอรท-กรุงอิสตันบูล 

05.00 น. ทานที่สนใจนั่งบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณลอบบี้ (ทัวรนั่งบอลลนนี้ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้น

บอลลูนประมาณทานละ 230 ดอลลาสหรัฐ) เจาหนาที่บริษัทบอลลูน รอรับทาน เพื่อเปด

ประสบการณใหมที่ไมควรพลาด พรอมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบใหกับทุกทาน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต

ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมาก

เพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต ชม 

โบสถเซนตบารบารา St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอปเปล Apple Church ให

ทานไดถายรูปกับภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย ไดเวลาพอสมควร นําทานออกเดินทางสู เมืองไค

เซอรรี ่(ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนเมืองที่แหลงสกียอดนิยมของ

ชาวตุรกี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นนําทานเดินทางมุงหนาสูยอดเขา Erciyes เปนแหลง สกี รีสอรท ที่หมูวัยรุนตลอดจนผูที่ชอบเลน

สกี ตางนิยมมาเลนสกีกันในฤดูหนาวที่ยอดเขาแหงนี้ จากนั้นใหทานไดอิสระเลนสกี (ไมรวมอุปกรณ

เลนสกี) หรือจะเลือกถายภาพกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ชั่งเปนทัศนียภาพที่สวยงาม

อยางไมนาเชื่อ ไมบอกก็มิอาจเชื่อวานี่คือแหลงสกีของประเทศตุรกี นับเปนประสบการณใหมสําหรับ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่บางทานอาจจะคาดไมถึงวาประเทศตุรกีก็มีแหลงทองเที่ยวสกี ที่สวยงามเชนนี้



 
มากอน (หมายเหตุ การเดินทางสูสกีรีสอรทนั้น ขึ้นอยูกับสภาพของอากาศเปนสิ่งสําคัญ หาก

สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทําการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ

เดินทาง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบิน เมืองไคเซอรร่ี เพื่อเดินทางสู กรุงอิสตันบูล 

20.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 2015 

(ใชเวลาในการบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

22.10 น.  เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก   

พักคางคืน ที ่  Ramada Plaza Tesktilkent 5* หรือเทียบเทามาตรฐานตุรกี 

 

วันที่หกของการเดินทาง     ฮิปโปโดม-สุเหราสีฟา-โบสถเซนตโซเฟย-อุโมงคเก็บน้ําใตดิน 

                                       พระราชวังทอปกาป-ชอปปงตลาดแกรนด บาซาร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ่งเหลือแคสวนปลายที่

ยาว 20 เมตร แตกระนั้นก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้งเสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีายิ่ง 

จากนั้นนําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบื้องสี

น้ําเงินในการตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ

เดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ 

เทากับสุเหราที่นครเมกกะ จากนั้นนําทานเดินตอไปชมสถานที่ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

ยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย Mosque of Hagia Sophia ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ใน

อดีตโบสถแหงนี้เปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 

108 ตน สง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นําทานชม อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน Yerebatan Underground Cistern ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาด

ใหญที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 

6 ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่โดดเดนมากที่สุด

คือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายภาพและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญไดตาม

อัธยาศัย นําทานชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึ้นในสมัยสุลตานเมหเมตที่ 2 และ

เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวังทอปกาป ซึ่งหองที่โดงดังและเปนที่

สนใจคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ําคามากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาป ดาม

ประดับมรกตใหญ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เปนไฮไลทสําคัญเรียกความสนใจของนักทองเที่ยวไดเปน

อยางดี สงทายครึ่งวันบายดวยการนําทานสู ยานชอปปง   แกรนดบาซาร Grand Bazaar แหลงชอปปง

ขนาดใหญของเมืองประกอบไปดวยรานคากวา 4,000 ราน มีสินคาใหเลือกหลากหลายหมวดหมู 



 
คลายตลาด นัดจตุจักรบานเรา แตความนาสนใจของที่นี่คงจะเปนความแปลกตาของสินคาที่ไมคอย

คุนตานัก ทั้ง งานเสื้อผา เครื่องหนัง เครื่องประดับ และของฝาก ซึ่งหนึ่งในนั้นเปนสินคาที่คอนขางขึ้น

ชื่อของที่นี่นั่น ก็คือ พรมพื้นเมือง ที่เรียกวา พรมคิลิม Kilim ที่ถักทอดวยขนสัตวหรือเสนไหม โดยเนน

ลวดลายแบบเรขาคณิตเปนหลัก พรมแตละผืนนั้นจะใชเวลาในการทอที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

ลวดลายและ ขนาด แตโดยเฉล่ียแลวจะใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปตอผืน ใหทานอิสระชอป

ปงสินคาไดตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น       

พักคางคืน ที ่ Ramada Plaza Tesktilkent 5*   หรือเทียบเทามาตรฐานตุรกี 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง     ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช 

                                        ชอปปงตลาดสไปซ มารเก็ต-กรุงเทพมหานคร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานตอดวยการ ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเปนชองแคบ

ขนาดใหญและสองฝงมีความสวยงามมาก ชองแคบนี้ทําหนาที่เปนเสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย 

เชื่อมระหวาง ทะเลดํา The Black Sea เขากับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให

ทานไดชมทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่เปนจุดยุทธศาสตรที่

สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี้ นํา

ทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce Palace เปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญ

อยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เปน

ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไมคํานึงถึงความ

สิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่งอยูเหนืออาวเล็ก ๆ ที ่

ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา 

บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน สงทายชวงเชาดวยการนําทานสู ยานชอป

ปง ตลาดสไปซ มารเก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคา

ยอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องชื่อของตุรกี อยาง แอปป

ลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

บาย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารไทย 

สงทายชวงบายดวยการนําทานสู อาณาจักรแหลง  ชอปปง Istinye Park บายวันนี้ถือวาเปนสวรรคของ

นักชอปปงสินคาแบรนดเนมตัวจริง กับแหลงชอปปงที่ใหญที่สุด หรูหราที่สุด พรอมเปนหางที่รวบรวม

สินคาแบรนดเนมที่มากที่สุด ใหทานไดเลือกชอปปงอยางจุใจ ไมวาจะเปน PRADA, LOUIS VITTON, HERMES, 

GUCCI, CHANEL และแบรนด ชั้นนําอีกมากมาย ชั้นลางของหางก็มีรานอาหารหรูหรามากมาย หรือจะ

เลือกเปนอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายใหทานเลือก เชน Mc Donald’s, Burger King รานไอศกรีมตาง ๆ  

สิ่งที่ตองควรระวัง หาม ชอปปงสินคาเพลินจนลืมนึกถึงน้ําหนักกระเปาขากลับตองไมเกิน 20 

กิโลกรัม, หาม ชอปปงสินคาเพลินจนลืม เวลาที่นัดหมายไว, หาม พูดวาครัง้แรกนึกวาใหเวลาชอปปง

นานเกินไป แตพอถึงเวลานัดหมายกลับกลายเปนใหเวลาชอปปงนอยเกินไปยังซื้อสินคาที่อยากไดไม



 
ครบเลย สําหรับรานอาหารบางรานรับชําระเงินคาอาหารดวยเงิน ลีรา เทานั้น เพื่อความสะดวกทาน

ควรมีเงินลีราติดตัวไวดวย  

(เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์งดบริการอาหารเย็น) 

20.00 น.  นําทานออกเดินทางสูสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร 

วันที่แปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.55 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 68 

(ใชเวลาในการบินประมาณ 8.55 ชั่วโมง) 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service *** 

กําหนดการเดินทาง 

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

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

!!! ราคาเพียง  49,900.- บาท !!! 

โปรโมชั่นเพียง 4 กรุปเทานั้น  
 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก 
ทานที่มีความประสงคจะนอนหองพักเดี่ยว ตองเพิ่มเงินอีกทานละ 8,000.- บาท 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561) ** 
 

ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนกัทองเทีย่วทราบกอนการเดินทาง 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําให

นักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นทองเที่ยว ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)       
 

 

 



 

อัตราคาบรกิารนีร้วมถึง 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลนส    

กรุงเทพฯ-อิสตันบูล/อิสตันบูล-อิซเมียร // ไคเซอรรี-่อิสตันบูล / อิสตันบูล-กรุงเทพฯ 

(น้ําหนักกระเปาเดินทาง ไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน) 

คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 

คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป) 

คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด 

คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบ ุ

เจาหนาที่ไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมไดระบ ุ

คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน)  

(คิดเปน 6 วัน รวมเทากับ 30 USD) 

 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน  

(คิดเปน 8  วัน รวมเทากับ  24 USD) 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม พรีเมี่ยม วินเธอร สกี 8 วัน 
การชําระเงิน งวดที่1: สํารองที่นั่งมัดจําทานละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 

งวดที่2: ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิกทัวร โปรแกรม พรีเมี่ยม วินเธอร สกี 8 วัน 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+คาวีซา (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 50 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 01-29 วัน หักคาใชจาย 100% (สงกรานต-ปใหม 40 วัน) 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง กรณีที่ผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน เพิ่มทานละ 3,000 บาท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 



 
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง

เงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงให

ทราบ กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

มาแลว  หากทานถูกปฏเิสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบ หาก

ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 หากในคณะของทานมีผูตองคอยดูแลเปนพิเศษที่ตองนั่งรถเข็น Wheelchair, เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและสมาชิกภายในครองครัวของทาน

จะตองใหการดูแลสมาชิกภายในครองครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปน

ที่จะตองคอยดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 การเดินทางสู สกี รีสอรท นั้น ขึ้นอยูกับสภาพของอากาศเปนสิ่งสําคัญ หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 
 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสาย

การบินเทานั้น(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 

 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรนั้นๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้น

ยกเลิกบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 

 ที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยูบริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งคุณสมบัติของผูที่จะนั่งที่ทางสายการบินกําหนดไว เชน 

ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรงและสามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินมีเหตุขัดของ ตัวอยางเชน 

สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (ประตูฉุกเฉินมีน้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใชผูที่ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย 

และที่สําคัญอํานาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยูกับเจาหนาที่เช็คอินของทางสายการ

บินเทานั้น บริษัทฯ ไมสามารถอนุญาตได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 
 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู Twin/Double ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียงTriple Room 

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําให

ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในประเทศตุรกี ในชวงที่เปนฤดูหนาว จะไมเปดเครื่องปรับอากาศ จะเปดใหบริการในชวงเฉพาะชวง

ฤดูรอนเทานั้น 



 
 โรงแรมสวนใหญจะไมมีเจาหนาที่คอยยกกระเปา หรือบางโรงแรมอาจจะมีแตจะไมเพียงพอตอลูกคาที่เขาพัก ดังนั้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทานสามารถยกกระเปาของทานเขาหองพักของทานเองจะเปนการดีที่สุด แตถาไม

สะดวกเจาหนาที่จะบริการนํากระเปาไปวางยังหนาหองพักของทานแตจะใชเวลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไมเที่ยวเทากับมาตรฐาน 5 
ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเปนการจดัอันดับของการทองเที่ยวประเทศตุรก ี

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียด

อีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุง

ใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได

และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม  

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 พนักงานยกกระเปาของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น สวนใหญจะมีไมเพียงพอ ในกรณีที่ทานตองการจะไดกระเปาที่

รวดเร็ว ขอแนะนําวาทานสามารถนํากระเปาขึ้นหองดวยตนเองจะเปนการดีที่สุด แตถาไมรีบรอนทางมัคคุเทศกชาว

ไทย และมัคคุเทศกทองถิ่นจะบริการยกกระเปามาวางไวหนาหองพักของทาน 

 

 


