
ขอเป็น MODEL ทีต่รุก ีISTANBUL CAPPADOCIA ERCIYES SKI  

 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

Ø บนิตรง กรงุเทพ-อสิตนับูล-กรงุเทพ โดยสายการบนิแหง่ชาตติรุก ีTURKISH AIRLINE 
(TK) 

Ø โปรแกรมไมเ่หนือ่ย น ัง่รถไมน่าน มบีนิภายใน!!!! 

Ø พกัโรงแรม 4-5 ดาว  / พเิศษ! พกัโรงแรมถ า้ทีค่ปัปาโดเกยี 2 คนื 

Ø เทีย่วยา่นคาดคิอย แหลง่คกึคกัเมอืงอสิตนับูลทีท่วัรอ์ ืน่ๆไมพ่าไป 

Ø อยากไดภ้าพฉากหลงัเมอืงอสิตนับูลสวยๆตอ้งไป ***กบุเบ*** 

Ø ชมิเคบบัรา้นดงัในสไตลช์าวเตริก์แท้ๆ  

Ø หนาวๆฟินๆกบัหมิะที ่ERCIYES SKI CENTER 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – สนามบนิอสิตนับูล (ตรุก)ี 

2  เมอืงอสิตนับูล – ชมววิชอ่งแคบบอสฟอรสั – ฮปิโปโดรม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – บลู
มอสก ์– แกรนดบ์าซาร ์– เมโทรทวัรย์า่นคาดคิอย 

3  เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดมาบาหเ์ช – ถนนอสิตคิลลั – หอคอยกาลาตา – 
ถา่ยรปูชลิล์ๆ ทีก่บุเบ – สไปซม์าเก็ต 

4  อสิตนับล ู–  ทา่อากาศยานไคเซร ี(บนิภายใน)  – เมอืงไคเซร ี– เออรซ์เิยส สกรีเ์ซ็น
เตอร ์ – เมอืงคปัปโดเกยี 

5  คปัปาโดเกยี – หมูบ่า้นถ า้ – เมอืงไคมกัล ึ– โรงงานพรม – ระบ าหนา้ทอ้ง 

6  

ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่– โรงงานเซรามคิ – ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร–์ ทา่อากาศ
ยานไคเซร ี(บนิภายใน) – 

ทา่อากาศยานอสิตนับูล 

7  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

15 - 21 Feb 2020  47,999  47,999 46,999 0 9,500 

20 - 26 Feb 2020  47,999  47,999 46,999 0 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิอสิตนับูล (ตรุก)ี 

20.00  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิ TURKISH 
AIRLINES เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก 

22.30  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 
ประเทศตรุก ี 

โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK65   (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



วนัที ่2 เมอืงอสิตนับูล – ชมววิชอ่งแคบบอสฟอรสั – ฮปิโปโดรม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
– บลมูอสก ์– แกรนดบ์าซาร ์– เมโทรทวัรย์า่นคาดคิอย 

05.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 
เมอืงอสิตันบลู ประเทศตรุก ี  

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย  4  ช ัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรตรุก ีพรอ้มตรวจเชค็สมัภาระแลว้   

06.30  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล เมอืงทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุและมปีระชากรมาก
ทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส มทีีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปี
ยโุรปและทวปีเอเชยี นําทา่นถา่ยภาพ พรอ้มชมววิ ชอ่งแคบบอสฟอรสั  บรเิวณชอ่ง
แคบบอสฟอรัสนีค้อืจดุแบง่อสิตันบลูออกจากเอเชยีและยโุรป และยังเป็นจดุเชือ่มตอ่
ระหวา่งทะเลดํา (THE BLACK SEA) และทะเลมารม์ารา่ (SEA OF MARMARA) เป็น
จดุสิน้สดุของขอบเขตเอเชยีและยโุรปทีบ่รรจบกัน มคีวามกวา้งตา่งกันไป จากนัน้นํา
ทา่นชม จัตรุัสสลุตา่น อาหเ์หม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกมาแต่
โบราณวา่ ฮปิโปโดรม (HIPPODROME) ซึง่ยา่นแหง่นีแ้ตเ่ดมิเป็นจดุศนูยก์ลางของ
เมอืงในยคุไบแซนไทน ์และใชเ้ป็นลานกวา้งสําหรับแขง่กฬีาขับรถมา้ แตใ่นปัจจบุัน
เหลอืเพยีงรอ่งรอยจากอดตีทีม่แีคล่าน และเสาโบราณอกี 3 ตน้ คอื เสาโอเบลสิกแ์หง่
กษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้
คอ่ย ๆ เรยีวยาวขึน้ไปเป็นยอดแหลมสว่นเสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกันทั่วไปวา่ เสาง ู
(BRONZE SERPENTINE COLUMN) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรปูง ู3 ตัวพัน
เกีย่วกันไปมาไดร้ับการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรกีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีม่เีหลอือยูใ่นอสิตันบลู 
และเสาตน้ที ่3 มชีือ่วา่ เสาคอนสแตนตนิ (COLUMN OF CONSTANTINE) สรา้งขึน้ใน
ปี พ.ศ. 1483 แตเ่ดมิเป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่งสงครามครเูสดไดถ้กูศัตรหูลอมเอา
บรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแคเ่สาปนูเทา่นัน้  จากนัน้ นําทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
() หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย ปัจจบุันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีเป็น
โบสถท์างศาสนาครสิต ์พระเจา้จักรพรรดิค์อนสแตนตนิเป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณ
ครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถข์องศาสนาครสิต ์แตถ่กู
ผูก้อ่การรา้ยบกุทําลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขัดแยง้ระหวา่ง พวกทีนั่บ
ถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลาม  สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย มเีนือ้ที ่700 ตารางเมตร ภายใน
มเีสางามค้ําทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ (ชัน้บนขนาดเล็ก 68 ตน้ 
ชัน้ลา่งขนาดใหญ ่40 ตน้) มยีอดเป็นโดม คลา้ยซาลาเปา มหีอมนิาเรสทเ์ป็นยอดแหลม 
ๆ มากมาย เนือ่งจากเป็นศลิปะแบบครสิเตยีนผสมกับอสิลามนีเ้องทําใหม้คีวามสวยงาม
อันน่ามหัศจรรย ์

   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)   



นําทา่น ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล "บลมูอสก"์ (BLUE MOSQUE) 
สเุหรา่สน้ํีาเงนิ สถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตันบลู มชี ือ่เรยีกอกี
อยา่งหนึง่วา่สเุหรา่สลุตา่นอาหเ์มตที ่1 เป็นสเุหรา่ทีม่แีรงบันดาลใจมาจากการสรา้งที่
ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญก่วา่วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน้ สเุหรา่แหง่
นีป้ระดับดว้ยกระเบือ้งอัซนคิ บนกําแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ 
กหุลาบ ทวิลปิ คาเนชัน่ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกัน
คนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6 หอ ตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่ง 
260 บาน สลับดว้ยกระจกสอีันน่าวจิติร มพีืน้ทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ ่
ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพั่กสําหรับขบวนคาราวาน โรง
ครัวตม้น้ํา ปัจจบุันเปิดใหเ้ขา้ไปทําละหมาด 24 ชัว่โมง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
ตลาดแกรนด ์บาซาร ์กอ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1461 โดย FATIH SULTAN 
MEHMET หลังจากพชิติกรงุคอนสแตนตโินเปิลในปี ค.ศ.1453 เพือ่กระตุน้ความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกจิ และเป็นแหลง่ซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ ในเสน้ทางสายไหมจากกรงุ
คอนสแตนตโินเปิลไปยังประเทศจนี GRAND BAZAAR มกีารเปลีย่นแปลง และมี
ววิฒันาการหลายครัง้ในชว่งศตวรรษที ่16 จนถงึปัจจบุันทีต่ลาดถกูปรับปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่หมาะสม เพือ่การแขง่ขันกับหา้งสรรพสนิคา้ที่
ทันสมัยในนครอสิตันบลู เป็นตลาดทีม่คีวามงาม และน่าหลงใหลของสถานทีแ่ละ
ประวตัศิาสตรท์างสถาปัตยกรรมในอดตีและยังคงมอียูใ่นปัจจบุัน ไดแ้ก ่โดมสงูทีโ่ถง
กลางของตลาด “CEVAHIR BEDESTEN” ทีม่คีณุคา่และเกา่แกม่ากทีส่ดุ 
นอกจากนี ้GRAND BAZAAR ยังประกอบไปดว้ยมัสยดิ 2 แหง่, ลานน้ําพ ุ4 แหง่, ฮามัม 
2 แหง่ (HAMAM, TURKISH BATH), รา้นกาแฟ และรา้นอาหารอกีหลายแหง่ GRAND 
BAZAAR ประกอบไปดว้ยรา้นขายสนิคา้หลากหลายประเภทใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาซึง่มี
การจัดกลุม่ตามประเภทของสนิคา้ ไดแ้ก ่เครือ่งประดับเงนิ,ทองและเทอรค์อยส,์ ไขม่กุ, 
เหรยีญเกา่,เครือ่งปั้นดนิเผาทีทํ่าดว้ยมอื, พรมและงานเย็บปักถักรอ้ย, นาฬกิา, เชงิ
เทยีน, เครือ่งเทศ, รา้นขายของเกา่ เป็นตน้ 

   

15.30  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ BYOTELLKOZYATAGI  HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอื
เทยีบเทา่ 

เชญิทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

17.30  นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นคาดคิอย โดยรถไฟเมโทรซึง่สะดวกและรวดเร็วมาก ใหท้า่นได ้
สมัผัสชวีติชาวเมอืงอสิตันบลู พาชมยา่นคาดคิอย ซึง่เป็นแหลง่ทีร่วบรวมทัง้รา้นคา้ 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขนมหวาน ของฝากตา่งๆ มตีลาดสดจําหน่ายอาหารทะเลสด 
รา้นตา่งๆอยูร่วมผสมกลมกลนืและสรา้งความคกึคักใหก้ับผูท้ีม่าเยอืนตลอดเวลา 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (2) 

หลังอาหารทา่นสามารถเดนิเทีย่วเลน่ในยา่นคาดคิอยกันตอ่ หรอืจะลองน่ังดืม่เหลา้ตรุกี
แท ้ทีเ่รยีกวา่ “ราเคอ่ร”์ ไดอ้กีดว้ย สําหรับทา่นทีต่อ้งการกลับโรงแรมพักผอ่นก็
สามารถเดนิทางกลับไดส้ะดวกโดยเมโทร 



วนัที ่3 เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดมาบาหเ์ช – ถนนอสิตคิลลั – หอคอยกาลาตา – 
ถา่ยรปูชลิล์ๆ ทีก่บุเบ – สไปซม์าเก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
(DOLMABAHCE)  สลุตา่น ABDÜLMECID I เป็นคนสัง่ใหส้รา้งพระราชวงัแหง่นีข้ ึน้ 
เนือ่งจากสลุตา่นรูส้กึวา่พระราชวงัเกา่ (TOPKAPI) ไมห่รหูราและสะดวกสบายเมือ่เทยีบ
กับพระราชวงัของราชวงศใ์นยโุรป คา่กอ่สรา้งพระราชวงัแหง่นีค้ดิเป็นเงนิสดเทยีบเทา่
กับ $1.5 พันลา้น DOLMABAHCE ถกูสรา้งขึน้โดยสถาปนกิชือ่ GARABET และ 
NIGOGOS BALYAN ในปี 1844-55 ภายหลังจากที ่ATATÜRK (ผูนํ้าทีเ่ปลีย่นการ
ปกครองประเทศเป็น THE TURKISH REPUBLIC และเป็นประธานาธบิดคีนแรกของ
ประเทศตรุก)ี  ขึน้เป็นประธานาธบิด ีเคา้ไดใ้ชพ้ระราชวงัแหง่นีเ้ป็นทีพั่กชว่ง 
SUMMER ATATÜRK ไดเ้สยีชวีติลงทีน่ีเ่มือ่ 10 พฤศจกิายน ค.ศ.1938 หลังจากนัน้
พระราชวงัแหง่นีไ้ดถ้กูเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ ์

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารไทย (4) 

   

หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิเทีย่วชม ถนนอสิตคิลลั (ISTIKLAL STREET) 
หมายถงึ INDEPENDENT STREET ทีม่คีวามยาว 1 ไมล ์เป็นกึง่ๆถนนคนเดนิ ถนนสาย
นีเ้รยีกไดว้า่เป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงอสิตันบลู มรีา้นคา้ให ้SHOPPING มากมาย 
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ,รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมรีา้น
หนังสอื, COFFEE SHOP และรา้นขาย TURKISH ไอศกรมีตลอดถนนสายนี ้แถมยังม ี
TRAM ใหน่ั้งสําหรับคนทีข่ีเ้กยีจเดนิกลับ ถนนนีใ้ชว่า่จะมแีตค่นเดนิตอนกลางวนัเทา่นัน้ 
พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดัง, มทีัง้นักทอ่งเทีย่วและ
คนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ังพบปะสงัสรรคก์ันแน่นทกุรา้น แนะนําถา้ใครมาทีน่ีห่า้มพลาดขึน้
รถราง THE WORLD’S OLDEST UNDERGROUND TRAIN หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่
วา่  ISTANBUL’S TÜNEL ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปี 1871-1874 โดยวศิวกรชาวฝรั่งเศส ชือ่ 
EUGENE HENRY GAVAND เปิดใหใ้ชใ้นปี 1875 ถอืเป็นรถไฟใตด้นิทีเ่กา่แกอ่ันดับ 2 
ของโลก รองจากลอนดอน และยังมรีะยะทางทีส่ัน้ทีส่ดุของโลกอกีดว้ย เป็นเสน้ทางที่
เชือ่มระหวา่ง KARAKÖY กับ BEYOGLU 

จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปู หอคอยกาลาตา (ไมร่วมคา่เขา้) เป็นหอคอยหนิยคุกลางใน
เขต GALATA – KARAKÖY ของนครอสิตันบลู, ประเทศตรุก ีเป็นอกีหนึง่ในสถานที่
สําคัญทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเมอืง ดว้ยลักษณะทรงกระบอกสงูของหอคอยทีโ่ดดเดน่เหนอื
เสน้ขอบฟ้า ทําใหเ้กดิทัศนยีภาพอันงดงามของคาบสมทุร และบรเิวณโดยรอบของเมอืง
อสิตันบลู   ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1348 เพือ่แทนทีห่อคอยกาลาตาเกา่ในยคุบาเซนไทน ์
ทีม่ชี ือ่วา่ "MEGALOS PYRGOS (GREAT TOWER)" ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืสดุของ



ทะเลตรงทางเขา้ GOLDEN HORN และถกูทําลายเสยีหายระหวา่งสงครามครเูสดครัง้ที่
สี ่ค.ศ. (1202-1204) 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่KUBBE ISTANBUL คอืดาดฟ้าของตกึรา้งเป็นจดุสําหรับ
ถา่ยภาพเมอืงอสิตันบลูทีส่วยงามมากๆ สามารถมองเห็นววิเมอืงอสิตันบลูแบบ 180 
องศา ทา่นจะไดร้ปูภาพทีส่วยแปลกกวา่นักทอ่งเทีย่วทีอ่ืน่แน่นอน เพราะสถานทีน่ีเ้รยีก
ไดว้า่ยังเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วยังรูจั้กนอ้ยมาก สามารถมองเห็นววิเมอืงโดยกวา้ง 
ฉากเมอืงอสิตันบลูทีส่วยงาม ตัดกับทอ้งฟ้าทีม่นีกโบยบนิ กับเบาะน่ังแบบฉบับตรุกแีท ้
พรอ้มใหท้า่นถา่ยภาพสวยๆ ทัง้นีย้ังมชีาตรุกแีละขนมหวานตรุกบีรกิารเพือ่เพิม่อรรถรส
ในการถา่ยภาพ เรยีกไดว้า่พร็อพพรอ้ม กมิมคิพรอ้ม รอใหน้ายแบบและนางแบบแตง่ตัว
แนวแขกตรุกมีาโพสตท์า่สวยๆ ชคิๆ อารต์ๆ ทีน่ีบ่อกเลยวา่อารต์ตัวพอ่และอารต์ตัวแม่
ตอ้งหา้มพลาด จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สไปซม์าเก็ต หรอื EGYPTIAN BAZAAR 
ตลาดทีม่อีายเุกา่แกย่าวนาน ถงึ 350 กวา่ปีสนิคา้ทีข่ายอันดับหนึง่ ไดแ้ก ่เครือ่งเทศ 
ตามชือ่ของตลาดสไปซ ์โดยแทบทกุรา้นจะมกีระบะไมว้างเรยีงกัน แตล่ะกระบะจะบรรจ ุ
เครือ่งเทศ กลิน่ตา่ง ๆ เชน่เครือ่งเทศสําหรับหมักเนือ้ ตม้น้ําซปุ หรอื แมแ้ตอ่บเชยหรอื
ซเีนมอนทีใ่ชผ้สมกับเครือ่งดืม่ นอกจากเครือ่งเทศแลว้ยังมสีนิคา้ประเภทถั่ว ชาผลไม ้
รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้ น้ําผึง้แท ้น้ํามันหอมระเหยทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมซือ้ตดิไมต้ดิมอื
ไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดไีลท ์ขนมหวานเตอรก์ชิตน้ตํารับแท ้  ๆ

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่เมนเูคบบั ณ ภตัตาคารแบบฉบบัตรุกแีท ้(5) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BYOTELLKOZYATAGI HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อสิตนับล ู–  ทา่อากาศยานไคเซร ี(บนิภายใน)  – เมอืงไคเซร ี– เออรซ์เิยส 
สกรีเ์ซ็นเตอร ์ – เมอืงคปัปโดเกยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่งเพือ่งา่ยและสะดวกตอ่การเดนิทางไปสนามบนิ 
(6) 

  

07.00  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ SABIHA GOKCEN AIRPORT เพือ่เดนิทางไปสกรีเ์ซ็น
เตอร ์เมอืงไคเซอรี ่

08.30  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน KAYSERI AIRPORT โดยสายการบนิ PEGASUS 
AIRLINES  

09.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน KAYSERI จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาเออรซ์เิยส 
(ERCIYES MOUNTAIN) เมอืงไคเซอรีเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากในฤดหูนาว 
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาสมัผัสหมิะทีน่ีก่ันอยา่งคับคั่ง ยอดเขาเออรซ์เิยส เป็นจดุเลน่สกทีีม่ี
ช ือ่เสยีงของประเทศตรุก ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (7) 



   

ใหท้า่นไดอ้สิระพกัผอ่นและสนกุสนานกบัการเลน่หมิะทีป่กคลมุยอดเขาไกลสดุลกู
หลูกูตาขาวโพลนสวยงามมาก อยา่ลมืถา่ยภาพสวยๆแนวหนาวๆกับหมิะทีย่อดเขาเออร์
ซเิยส หรอืทา่นจะเลอืกเลน่สกรี ์สโนบอรด์ สโนเสลด หรอืกจิกรรมอืน่ๆโปรดตดิตอ่
สอบถามคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัว ์ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโด
เกยี ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศ
สวยงามมาก 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กสไตลถ้ํ์า ณ  MDC CAVE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอื
เทยีบเทา่ 

วนัที ่

5 คปัปาโดเกยี – หมูบ่า้นถ า้ – เมอืงไคมกัล ึ– โรงงานพรม – ระบ าหนา้ทอ้ง 

05.00

-

06.30  

สําหรับทา่นทีส่นใจน่ังบอลลนู พรอ้มกัน ณ บรเิวณล็อบบี ้โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนูรอรับ
ทา่น เพือ่นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด กับการน่ังบอลลนูชมววิสวยๆ ของเมอืงคัป
ปาโดเกยีจากดา้นบนพรอ้มรับประกาศนยีบัตรทีม่อบใหก้ับทกุทา่น (ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีเ้ป็นทวัร ์
พเิศษ ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์คา่ทวัรป์ระมาณทา่นละ 250 ดอลลา่รส์หรฐั กรณุา
สอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม (9) 

หลังอาหารนําทา่นชม หมูบ่า้นถ า้ (LOCAL CAVE VILLAGE) ชมการใชช้วีติในหมูบ่า้นถ้ํา ที่
เคา้ใชช้วีติอยูใ่นถ้ํากันจรงิๆ ไมใ่ชแ่คก่ารจําลองไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วมาชมเทา่นัน้ 

กลาง

วนั  

รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (10) 

นําทา่นชม เมอืงไคมกัล ึ(THE UNDERGROUND CITY KAYMAKLI) ถอืวา่เป็นหนึง่ใน
เมอืงใตด้นิอันสําคัญอันขึน้ชือ่แหง่ คัปปาโดเกยี  นครใตด้นิไคมักล ึเกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิ
ลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตร ูในยามสงคราม ของชาว คัปปาโดเกยี 
ในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี ้เพือ่หวงั
ผลประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวนัตกดว้ย เหตผุลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะ
หยดุยัง้การเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีด้ว้ยนครใตด้นิไคมักล ึมชีัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุ ลกึ



ถงึ 85 เมตรทเีดยีว เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบเครือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้ง
ถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญข่ดุลกึ
ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศ
อบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็น
ทางระบายอากาศไปในตัว นีค่อืเมอืงใตด้นิน่าอัศจรรยท์ีม่นุษยส์รา้งขึน้มาบนโลกใบนี้  
นําทา่นชม และชอ้ปป้ิง โรงเรยีนทอพรม ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในตรุก ีพรมเป็นผลติภัณฑข์ึน้
ชือ่ของประเทศตรุก ีทีม่ลีวดลายทีส่วยและประณีต ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สิน้คา้และของที่
ระลกึไดต้ามอัธยาศัย 

16.30  นําทา่นกลับเขา้โรงแรมเพือ่พักผอ่นอริยิาบถ จนไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร
ทอ้งถิน่ 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (11)  

พรอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง BELLY DANCE ระบําหนา้ทอ้ง เป็นการเตน้รําทีเ่ชือ่กันวา่เกา่แก่
มาก สบืสาวประวตัไิดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ทา่เตน้จะ
เป็นแนวเดยีวกัน คอื ใชม้อืแขนรา่ยรําหนา้ทอ้งจะถกูเตน้เป็นลอนคลืน่ สะโพก จะสา่ย
เคลือ่นไหว เสือ้ผา้ ก็มสีไตลท์ีค่ลา้ยกัน คอื เนน้สะโพก ซึง่อาจแตง่ดว้ยแถบผา้ส ีลกูปัด หรอื
เหรยีญโลหะเย็บตดิเป็นแถว เวลาสา่ยจะไดเ้กดิเสยีงดังเขา้กับเสยีงดนตรี 

นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่กสไตลถ้ํ์า ณ  MDC CAVE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 

ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่– โรงงานเซรามคิ – ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร–์ ทา่
อากาศยานไคเซร ี(บนิภายใน) – 

ทา่อากาศยานอสิตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม (12) 

อสิระถา่ยภาพกบัโรงแรมถ า้ทีพ่กั เนือ่งจากการเดนิทางทัวรห์ลายรายการมโีปรแกรม
ทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งแน่นจนบางครัง้ไมไ่ดส้มัผัสหรอืซมึซบักับความสวยงามของโรงแรมถ้ํา
ไดเ้ต็มที ่ทรปินีท้า่นจะไดฟิ้นและเพลดิเพลนิกับการถา่ยภาพในทกุมมุและทกุจดุของ
รายการทอ่งเทีย่ว รวมถงึไฮไลทอ์ยา่งโรงแรมสไตลถ้ํ์าทีเ่กอืบทกุจดุทั่วทัง้เมอืงคัปปาโด
เกยีจะมองเห็นบอลลนูลอยละลอ่งเกลือ่นเมอืงในทกุๆเชา้ ทา่นจะไดภ้าพทีถ่า่ยคูก่ับ
โรงแรมถ้ําสวยๆ พรอ้มดว้ยฉากหลังเป็นบอลลนูเต็มทอ้งฟ้า 

สําหรับทา่นทีส่นใจการน่ังรถ JEEP SAFARI ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอ่น ตรอกซอก
เขาทีเ่ป็นรปูทรงตา่งๆไดอ้ยา่งใกลช้ดิ แวะใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับภเูขารปูทรงตา่งๆไดอ้ยา่ง
ใกลช้ดินับวา่เป็นประสบการณ์ทีย่อดเยีย่มจรงิ  ๆ(ทัวรน่ั์งรถ JEEP SAFARI นีเ้ป็นทัวรพ์เิศษ 
ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์คา่ทัวรป์ระมาณทา่นละ 80 ดอลลา่รส์หรัฐ กรณุาสอบถามหัวหนา้
ทัวร)์ 

   



  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารจนี (13) 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ.9 ซึง่
เป็นความคดิของชาวครสิต ์ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่
สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่  จากนัน้นําทา่นชอ็ปป้ิง 
ศนูยเ์ครือ่งปั้นดนิเผา  AVANOS 

   

17.30  รบัประทานอาหารค า่พืน้เมอืง ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (14)  

18.30-

19.00  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานไคเซร ี

20.40  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 
ประเทศตรุก ี  

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(บนิภายใน)  เทีย่วบนิที ่TK2015 

22.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 
ประเทศตรุก ี

วนัที ่7 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ 

01.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่TK68 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.10  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

อตัรานีร้วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ เสน้ทางกรงุเทพฯ-อสิตันบลู-กรงุเทพฯ สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

ชัน้ประหยัด (น้ําหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายใน เสน้ทางไคเซร-ีอสิตันบลู สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์



ชัน้ประหยัด (น้ําหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายใน เสน้ทางอสิตันบลู-ไคเซร ีสายการบนิพกีาซสัแอรไ์ลน ์

ชัน้ประหยัด (น้ําหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- ชา่งภาพสําหรับถา่ยภาพสวยๆตลอดการเดนิทาง 

- คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ชัว่โมง
ตอ่วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

x  คา่วซีา่ตรุก ี(กรณีนักทอ่งเทีย่วทีไ่มใ่ชช่าวไทย) 

x  คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

x  คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

x  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

x  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

x  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% (สําหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

x  คา่ทปิพนกังานขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่และมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง  
    *ขอเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื* 

x  คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(SINGLE) ,หอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และ
โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรม



นัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพัก 

2.โรงแรมถ้ําเมอืงคัปปาโดเกยี แตล่ะหอ้งอาจมกีารตกแตง่หอ้งทีไ่มเ่หมอืนกัน 

หมายเหต ุ

** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลัก 

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45  วนั หักคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 – 44 วนัหักคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํากรุ๊ป
ได ้

อยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนัหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้
ทา่นตอ้งการ 

หมายเหตอุืน่  ๆ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก



ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4. หลังจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

 


