
 
 
 

 
 

 
 

 **เทศกาลปีใหม่ 2563** 
เดนิทาง 24  ธ.ค 62 - 1 ม.ค 63 
เดนิทาง 25  ธ.ค 62 - 2 ม.ค 63 
เดนิทาง 26  ธ.ค 62 - 3 ม.ค 63 
เดนิทาง 27  ธ.ค 62 - 4 ม.ค 63 
เดนิทาง 28  ธ.ค 62 - 5 ม.ค 63 

 

วันแรก    กรุงเทพ-อิสตันบูล 
19.00 น พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณ

ภมูิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ท าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.50 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่า
และอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบินสูน่ครอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

 
 



วันท่ีสอง         คัปปาโดเจีย -นครใต้ดิน -หมู่บ้านอวานอส -หมู่บ้านนกพริาบ-เมืองอุชิซาร์ 
04.00 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
06.15 น.          ออกเดินทาง สูส่นามบิน Kayseri โดยเที่ยวบิน TK2312 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.) 
 น าท่านสู่เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ชม 

Underground City ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพืน้ดินลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูใน
ยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที่ที่ต้องการเข้ามายึด
ครองดินแดนนีเ้พื่อประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้
ต้องการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนีด้้วย โดยชัน้ล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร 
เมืองใต้ดินแห่งนีม้ีครบทุกอย่าง ทัง้ห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน า้, ห้องถนอมอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, 
โบสถ์, ทางหนีฉกุเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขดุลกึลงไปใต้ดินหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเท
เย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วย
การออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวัท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก จากนัน้
น าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเก่ียวกับเคร่ืองปัน้ดินเผา และงานเซรามิก แทบทุก
ร้านจะมีผลิตภัณฑ์จากงานปัน้วางอยู่หน้าร้าน แต่ในบ้านมีโชว์เคร่ืองปัน้หม้อทุกบ้าน อวานอสเป็นเมือง
เล็กๆที่มีแม่น า้ไหลผ่าน แต่เป็นแม่น า้ที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยน าดินจากแม่น า้มาลองปัน้ใช้เป็นอุปกรณ์ 
ของเคร่ืองใช้ ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เร่ิมปัน้พวกโอ่ง แจกนั และเคร่ืองประดบับ้าน 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
ชมหมู่ บ้านของนกพิราบ โดยชาวบ้านได้ขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไว้ให้นกมาอยู่อาศยัน าท่านสู่ เมืองอุชิ
ซาร์ เป็นพืน้ที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายล้อมไปด้วย หินทรงกระโจม กรวย
คว ่า และเจดีย์เต็มไปหมดที่ส าคัญก็คือส่วนหนึ่งของหินเหล่านีม้ีคนอาศัยอยู่ภายในในลักษณะ “บ้าน
ถ า้” มาช้านานนับจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเข้าไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบ
ท าลายหิน”เหล่านีท้ิง้เพื่อปรับพืน้ที่ให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านที่ปลกูสร้างขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลืน 
ไม่ท าลายทศันียภาพ นบัเป็นการอยู่อาศยักบัธรรมชาติอย่างอิงแอบพึง่พิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง  

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ  โรงแรมที่พัก Melis Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า  
** หมายเหตุกรณีโรงแรมถ า้เต็มทางเราขอปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมระดับเดียวกัน** 

วันท่ีสาม     บอลลูน –หุบเขาเดฟเรนท์ panoramic view –โรงเรียนสอนผลิตพรม -คอนย่า – 
  คาราวาน สไลน์ -เมืองปามุคคาเล่ 
 

ส าหรับท่านท่ีสนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี ้**(ทัวร์น่ังบอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ค่าขึน้
บอลลูนท่านละ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยเงินสด และราคา 250 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วย
บัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่ส าหรับประกันภัยท่ีท า
จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดังนัน้การเลือกซือ้ Optional Tourรายการ
นีข้ึน้อยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)**การขึน้บอลลูนเป็นการด าเนินการการของบริษัทบอลลูนซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัททัวร์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัททัวร์***  เน่ืองด้วยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
มากมายเดินทางไปคัปปาโดเกียเพ่ือขึน้บอลลูน ซึ่ งบริษัทบอลลูนก็มีทัง้ท่ีขึน้ทะเบียนถูกกฎหมายและผิด
กฎหมายและมีปริมาณการจองค่อนข้างสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้ หรือบางคณะจองได้ ซึ่งลูกค้า
สามารถเลือกซือ้บอลลูนได้ทัง้ท่ีคัปปาโดเกียและปามุคคาเล่ ***   



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ต่ืนตากบัอศัจรรย์ของภูมิประเทศที่
แปลกตาที่ดูคล้ายพืน้ผิวดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ในจักรวาลมากกว่าพืน้ผิวโลก เต็มไปด้วยหิน
รูปทรงแปลกตา อิสระให้ท่านเก็บภาพ panoramic view  น าท่านเข้าชมโรงเรียนสอนผลิตพรม (Carpet 

School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดัง้เดิมซึง่ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตรุกี 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 
รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนีอี้กด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไลน์” ที่พักแรมระหว่างทางของชาว
เติร์กในสมยัออตโตมนั ระหว่างทางท่านชมวิถีชีวิตตามชนบทและทศันียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลบักบั
ภเูขารวมถึงท้องฟ้าสีสดใสเดิมอดีตเคยเป็นเส้นทางค้าขายระหว่างยุโรปกบัเอเชีย หรือที่เรียกกนัว่าเส้นทาง
สายไหม ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)   
  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Lycus River Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่    ปราสาทปุยฝ้าย –คูซาดาซี -เมืองเอฟฟิซุส 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชมปราสาทปุยฝ้าย  เมืองที่มีน า้พเุกลือแร่ร้อนไหลทะลขุึน้มาจากใต้ดินผ่านซากปรักหกัพงัของ
เมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน า้พุเกลือแร่ร้อนนีไ้ด้ก่อให้เกิดทัศนียภาพ
ของน า้ตกสีขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน า้เป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 จากนัน้ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางสู่เดินทางสูเ่มืองคูซาดาซีตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศตรุกีตดักบัชายฝ่ังทะเลอีเจีย้นซึ่ง
เป็นท่าเรือที่ส าคัญ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเลสีฟ้าครามของ
ทะเลอีเจีย้น  

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย ที่มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้า
มาปักหลกัสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวก
เปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึน้
เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไป
ด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจผุู้ชมได้กว่า 30,000 
คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี ้น าท่านชมห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียัง
คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้เห็นอยู่จนถึงทกุวนันี,้ ห้องสมดุโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนงัสือไว้ได้
เป็นอย่างดี  

ค ่า    บริการอาหารค ่า (บฟุเฟ่ต์) ณ โรงแรมที่พกั Ramada Resort Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 



วันท่ีห้า โรงงานเคร่ืองหนัง -เมืองออตโตมันโบราณ-เพอร์กามัม -หมู่บ้านกรีก- ชานัคคาเล่ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี ตรุกี

เป็นประเทศที่ผลิตหนงัที่มีคณุภาพที่สุด อีกทัง้ยงัผลิตเสือ้หนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , 
Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าได้ตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านเข้าชมหมู่บ้านออตโต
มันดัง้เดิม ชมอารยะธรรมและบ้านเรือนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั 
อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซือ้สินค้าพืน้เมืองจากนัน้ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่         
เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ที่ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตัง้เมืองโบราณของกรีกที่มี
ความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้างในราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่เป็นแม่ทัพ       
ของอเล็กซานเด อร์มหาราช จนกระทัง่ถึงราชวงศ์แอทตาลิด จึงได้ยกให้กบัโรมนั  

เที่ยง             บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชมหมุ่บ้านกรีกโบราณ กาลเวลาที่ลว่งเลยมานบัพนัปีในอดีตนัน้เมืองนีคื้อเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง
จนถึงขีดสุดมาแล้วในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งปัจจุบนันี เ้ป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสร้างบ้านแบบโบราณ
หลากหลายสีสนัสดใน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเก็บภาพประทบัใจและสมัผสัวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ได้
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Cannakkale) ซึ่งตัง้อยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเล
อีเจียน เมืองแห่งนีจ้ึงเคยเป็นชมุทางการค้า ศนูย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อเอเชียกบัยุโรป 

ค ่า              บริการอาหารค ่า (บฟุเฟ่ต์) ณ โรงแรมที่พกั Buyuk Truva Hotel 4*  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก   ทรอย -บูซาร์ -อิสตันบูล 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมม้าไม้จ าลองแห่งกรุงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบ
โบราณโดยเป็นสาเหตทุ าให้กรุงทรอยแตก ให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจกบัม้าไม้เมืองทรอยที่ตัง้ตระง่านอยู่
กลางเมือง 

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
 เดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มีความส าคัญและใหญ่เป็น

อันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนีย้ังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ในอดีตเคย
เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ได้ย้ายเมือง
หลวงไปตัง้ที่เอดิร์เน ที่อยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านสู ่Bursa Silk house โดยตลาด
แห่งนีค้้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ท าให้ตลาดแห่งนี ้
กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สดุ จนครัง้หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนด้วย 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูอิ่สตนับลู 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  โรงแรมที่พกั TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 
 



วันท่ีเจ็ด    พระราชวังโดลมาบาห์เช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -บาลัช -ตลาดสไปซ์มาร์เกต-
  จัตุรัสทักซิม 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ซึง่เป็นพระราชวงัที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างมาก  ทางด้าน
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและตะวันออก ที่
ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะถูกตัง้เวลาไว้ที่ 09.05 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ 
เคมเล อตาเติร์ก วีรบุรุษของชาติถึงแก่อสญักรรม ในวนัที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938 จากน าท่าน ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส  ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of 
Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกว้าง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสดุขอบของ
ทวีปยุโรป และสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัที่นี่  นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็น
จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคญัยิ่งในการป้องกันประเทศตรุกีอีกด้วย  เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหลา่นี ้ ว่ากนัว่าจะกระทัง่ถึงยคุของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตนับลูถกูถล่ม
จนเสียหายอย่างหนกัมาก่อนเลย ทัง้ที่เป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวนี่ เอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพาน
บอสฟอรัส  ซึ่งท าให้เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐี ซึง่ล้วนแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ ได้เวลาอนัสมควร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมชุมชนบาลัช ซึ่งเป็นหมู่บ้านดัง้เดิมของชาวยิว ซึ่งตกแต่งด้วยหลากหลายสีสนัสะดุดตา ตัง้อยู่
บนฝ่ังยโุรปของอิสตนับลูเป็นชมุชนเก่าแก่ดัง้เดิมบนบนฝ่ังตะวนัตกของโกลเด้นฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ประทบัใจ จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝากว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั 
ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึน้ชื่อของตรุกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือก
ซือ้มากมาย น าท่านสูจ่ัตุรัสทักซิม ( Taksim Square) หรือ ย่านทักซิม สแควร์ เป็นย่านที่คกึคกัที่สดุใน
มหานครอิสตนับูล เพราะเป็นย่านที่เป็นจุดศนูย์รวมของนกัท่องเที่ยวทัว่โลก มีช็อปปิง้ สตรีท ที่รายล้อมไป
ด้วยร้านค้าทัง้แบรนด์โลคอล และแบรนด์อินเตอร์มากมาย แถมยงัมีบติูกโฮเต็ลอิพๆ และบาร์เก๋ๆ ให้คณุได้
ชมบรรยากาศความคกึคกัของถนนเส้นนี ้

ค ่า          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
   โรงแรมที่พกั TRYP BY WYNDHAM Hotel 5*หรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปด    สุเหร่าสีน า้เงนิ -โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อิสตันบูลOUTLET 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่จุดชมวิวฝ่ังเอเชีย อิสระให้ให้ท่านเก็บภาพความงามของ2 ฝ่ังทวีประหว่างยุโรปและเอเชีย **

หมายเหตุขึน้อยู่กันสภาพอากาศ ** จากนัน้น าท่านสู่เมืองเก่าชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน 
“ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมตจากนัน้น าท่านชม สุเหร่าสีน า้เงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่
ศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง ชื่อนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินท่ีใช้ปูตลอดแนว
ฝาผนังด้านในและถูกสร้างขึน้บนพืน้ที่ ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 
ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทัง้หมด7 ปี 



 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
น าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้
เป็นโบสถ์คริสต์แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดงักลา่วมาเป็นมสัยิด แต่
ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก หลงัจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์
เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเที่ยวเข้าชม
ความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบรูณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกล้า
ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา จากนัน้น าท่านสู่ช้อปปิง้ Outlet ที่ใหญ่ที่สดุในอิสตนับูล 
อิสระให้ท่านเลือกชือ้สินค้าแบรนด์เนมต่างๆตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
Istanbul   
**ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ** 

วันท่ีเก้า    อิสตันบูล-กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ   

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก**** 

 

ก าหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ราคาต่อท่าน 
ก าหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

**เทศกาลปีใหม่ 2563** 
24  ธ.ค 62 - 1 ม.ค 63 
25  ธ.ค 62 - 2 ม.ค 63 
26  ธ.ค 62 - 3 ม.ค 63 
27  ธ.ค 62 - 4 ม.ค 63 
28  ธ.ค 62 - 5 ม.ค 63 

 
 
 

45,890    

พักเด่ียวเพิ่ม 7,900 
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 

หมายเหตุ  
1.  ราคานีส้ าหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึน้ไป หากผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บ
ค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท  
2.  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม   
1.     ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เที่ยวบินชัน้ประหยดั   (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) และรวมตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ 1 เที่ยว 
2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน า้มนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตรุกี 
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง่ ระหว่างน าเที่ยวพร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง     
4.    ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือระดบัเดียวกนั  
5.    ค่าอาหารทุกมือ้ที่ระบุตามรายการ , น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด  
6.    ค่าบตัรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ    
7.    ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์    
8.    ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1.   ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ  
3.   ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
4.   ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน  
6.   ค่าทปิพนักงานขับรถ-ทปิหัวหน้าทัวร์-ทปิไกด์ท้องถ่ิน ( 90 USD/คน/ทริป) ช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 

7.   ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท์-แฟกซ์, เคร่ืองดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบใุนรายการ   
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  สว่นที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
2. เนื่องจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน  ทัง้หมดหรือบางสว่นให้กบัท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ 
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั มิฉะนัน้บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้ไม่ถึงจ านวนอย่างน้อย   
15 ท่าน ซึง่ในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีท่ีท่านผู้ โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน า้เงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ
ใดๆในการที่ท่านอาจจะถกูปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เลม่สีเลือดหม ู
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ-หาย 
ความลา่ช้า หรือ อบุติัเหตตุ่าง ๆ  
7. ราคานีคิ้ดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา ค่าน า้มนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  
9. ส าหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ในระดบัดีมาก และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
ในกรณีที่เคร่ืองบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักของประตูประมาณ 20 
กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสขุภาพ และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long Leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการ
บิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านัน้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ   

• ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
ห้องพกั เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พกัเด่ียวกรุณาช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม)   

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได้  

• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry) น า้หนัก 
ไม่เกิน 7 ก.ก.  

หมายเหตุ :  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี ้จะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ เดินทางไว้ให้ได้มากที่สดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี
เข้าเมือง  



4. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สีเลือดหม ู

 

โรงแรมและห้อง  
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งใน
ยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ใน
กรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ

เป็นต้นกรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึน้บนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีม
โลชัน่น า้หอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถกูท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้โดยจะอนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากท่านซื่อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึน้เคร่ืองได้และห้าม
มีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึน้กับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิÍของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น า้หนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสาย
การบินอนุญาตใ ห้น า ขึ น้ เ ค ร่ื อง ไ ด้ ต้องมี น า้หนัก ไม่ เ กิ น  7 กิ โลก รัมและมี ความก ว้ าง  ( 9.75นิ ว้  )  +  ยาว 
( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได้ทัง้นีขึ้น้อยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับภาระ ความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถือขึน้เคร่ืองบิน (Hand carry)   

   
   

 


