
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17537  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

  
*** ฟินกบัการถ่ายภาพกบัช่างภาพมืออาชีพตลอดการเดนิทาง *** 

" เพราะทุกที่คือ RUNWAY " 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 
 บินตรง กรุงเทพ-อสิตันบูล-กรุงเทพ โดยสายการบินแห่งชาติตุรก ีTURKISH AIRLINE (TK) 
 โปรแกรมไม่เหน่ือย น่ังรถไม่นาน มีบินภายใน!!!! 



 

 พกัโรงแรม 4-5 ดาว  / พเิศษ! พกัโรงแรมถ า้ทีค่ัปปาโดเกีย 2 คืน 
 เทีย่วย่านคาดิคอย แหล่งคึกคักเมืองอสิตันบูลที่ทวัร์อ่ืนๆไม่พาไป 
 อยากได้ภาพฉากหลงัเมืองอิสตันบูลสวยๆต้องไป ***กุบเบ*** 
 ชิมเคบับร้านดังในสไตล์ชาวเติร์กแท้ๆ 
 หนาวๆฟินๆกบัหิมะที ่ERCIYES SKI CENTER 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิอสิตนับูล (ตุรก)ี    - 

2 

เมืองอสิตนับูล – ชมววิช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – 
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – บลูมอสก์ – แกรนด์บาซาร์ – เมโทรทวัร์
ย่านคาดคิอย 

-   
BYOTELLKOZYATAGI  HOTEL  

ระดบั 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 

3 
เมืองอสิตนับูล – พระราชวงัโดมาบาห์เช – ถนนอสิตคิลลั –  

หอคอยกาลาตา – ถ่ายรูปชิลล์ๆทีก่บุเบ – สไปซ์มาเกต็ 
   

BYOTELLKOZYATAGI  HOTEL  
ระดบั 5 ดาวหรือเทยีบเท่า  

4 

อสิตนับลู –  ท่าอากาศยานไคเซรี (บินภายใน)  – เมืองไคเซรี   
–  
เออร์ซิเยส สกร์ีเซ็นเตอร์  – เมืองคปัปโดเกยี 

   
MDC CAVE HOTEL 
ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

5 
คปัปาโดเกยี – หมู่บ้านถ า้ – เมือง ไคมกัล ึ– โรงงานพรม – 
ระบ าหน้าท้อง 

   
MDC CAVE HOTEL 
ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

6 

ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานเซรามคิ – ช้อปป้ิง
เซ็นเตอร์– ท่าอากาศยานไคเซรี (บินภายใน) –  
ท่าอากาศยานอสิตนับูล 

   - 

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ   - - 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

เดือนกมุภาพนัธ์ 15-21 ก.พ. 63 / 20-26 ก.พ . 63 47,999.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,500.- 



 

วนัแรก         กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน TURKISH AIRLINES  เจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศตุรกี  
โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที ่TK65   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง      อสิตันบลู – ชมววิช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  – บลูมอสก์ – แกรนด์บาซาร์ –  
                    เมโทรทวัร์ย่านคาดิคอย 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT เมืองอสิตันบูล   
 ประเทศตุรก ี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย  4  ช่ัวโมง) 

 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรตุรกี พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแลว้   
06.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี 

ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส มีท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย น าท่านถ่ายภาพ พร้อม

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ชมววิ ช่องแคบบอสฟอรัส  บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสน้ีคือจุดแบ่งอิสตนับูลออกจากเอเชียและยุโรป และ
ยงัเป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งทะเลด า  )THE BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า  )SEA OF MARMARA) เป็น
จุดส้ินสุดของขอบเขตเอเชียและยโุรปท่ีบรรจบกนั มีความกวา้งต่างกนัไป จากนั้นน าท่านชม  จตุัรัสสุลต่าน 
อาห์เหม็ด )SULTANAHMED COMPLEX) หรือท่ีมี ช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า  ฮิปโปโดรม 
(HIPPODROME) ซ่ึงยา่นแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์  และใชเ้ป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลาน  และเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส )THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้
ค่อย ๆ เรียวยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นท่ี 2 เรียกกันทั่วไปว่า เสางู )BRONZE 
SERPENTINE COLUMN) เป็นเสาบรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับ
ว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาต้นท่ี 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน 
)COLUMN OF CONSTANTINE) สร้างข้ึนในปี พ.ศ.  1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครู
เสดไดถู้กศตัรูหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น  จากนั้น น าท่านชม สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ใน
อดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์พระเจา้จกัรพรรด์ิคอนสแตนตินเป็นผูส้ร้างเม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี
13 ใชเ้วลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต ์แต่ถูกผูก่้อการร้ายบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลาย
คร้ังเพราะเกิดการขดัแยง้ระหวา่ง พวกท่ีนบัถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลาม  สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย มีเน้ือท่ี 
700 ตารางเมตร ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ )ชั้นบนขนาดเล็ก 68 
ตน้ ชั้นล่างขนาดใหญ่ 40 ตน้) มียอดเป็นโดม คลา้ยซาลาเปา มีหอมินาเรสท์เป็นยอดแหลม ๆ มากมาย 
เน่ืองจากเป็นศิลปะแบบคริสเตียนผสมกบัอิสลามน้ีเองท าใหมี้ความสวยงามอนัน่ามหศัจรรย ์

เทีย่ง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (1)   

น าท่าน ชมสัญลกัษณ์ของเมืองนครอิสตนับูล "บลูมอสก์" (BLUE MOSQUE) สุเหร่าสีน ้ าเงิน สถานท่ีท่ี
ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 เป็น
สุเหร่าท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์
โซเฟียในสมยันั้น สุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบ้ืองอซันิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้าง 



 

ๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาเนชัน่ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนต์โซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้
มองจากดา้นนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนั
น่าวิจิตร มีพื้นท่ีให้ละหมาดกว้างขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนา 
โรงพยาบาล ท่ีพกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้ า ปัจจุบนัเปิดให้เข้าไปท าละหมาด 24 ชั่วโมง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดแกรนด์ บาซาร์ ก่อตั้ งเม่ือปี ค.ศ. 1461 โดย  FATIH SULTAN 
MEHMET หลงัจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ.1453 เพื่อกระตุน้ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และ
เป็นแหล่งซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า ในเส้นทางสายไหมจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลไปยงัประเทศ
จีน GRAND BAZAAR มีการเปล่ียนแปลง และมีวิวฒันาการหลายคร้ังในช่วงศตวรรษท่ี 16 จนถึงปัจจุบนั
ท่ีตลาดถูกปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม เพื่อการแข่งขันกับ
ห้างสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยัในนครอิสตันบูล เป็นตลาดท่ีมีความงาม และน่าหลงใหลของสถานท่ีและ
ประวติัศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมในอดีตและยงัคงมีอยู่ในปัจจุบนั ได้แก่ โดมสูงท่ีโถงกลางของตลาด 
“CEVAHIR BEDESTEN” ท่ีมีคุณค่าและเก่าแก่มากท่ีสุด นอกจากน้ี GRAND BAZAAR ยงัประกอบไป
ดว้ยมสัยิด 2 แห่ง, ลานน ้ าพุ 4 แห่ง, ฮามมั 2 แห่ง )HAMAM, TURKISH BATH), ร้านกาแฟ และ
ร้านอาหารอีกหลายแห่ง GRAND BAZAAR ประกอบไปดว้ยร้านขายสินคา้หลากหลายประเภทให้เลือก
ซ้ือเลือกหาซ่ึงมีการจดักลุ่มตามประเภทของสินคา้ ไดแ้ก่ เคร่ืองประดบัเงิน,ทองและเทอร์คอยส์, ไข่มุก, 
เหรียญเก่า,เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีท าดว้ยมือ, พรมและงานเยบ็ปักถกัร้อย, นาฬิกา, เชิงเทียน, เคร่ืองเทศ, ร้านขาย
ของเก่า เป็นตน้ 

15.30 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ BYOTELLKOZYATAGI  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ย่านคาดิคอย โดยรถไฟเมโทรซ่ึงสะดวกและรวดเร็วมาก ให้ท่านไดส้ัมผสัชีวิตชาวเมือง

อิสตนับูล พาชมยา่นคาดิคอย ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีรวบรวมทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมหวาน ของ

ฝากต่างๆ มีตลาดสดจ าหน่ายอาหารทะเลสด ร้านต่างๆอยูร่วมผสมกลมกลืนและสร้างความคึกคกัให้กบัผู ้

ท่ีมาเยอืนตลอดเวลา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง   (2) 

 หลงัอาหารท่านสามารถเดินเท่ียวเล่นในย่านคาดิคอยกนัต่อ หรือจะลองนัง่ด่ืมเหลา้ตุรกีแท ้ท่ีเรียกวา่ “รา

เค่อร์” ไดอี้กดว้ย ส าหรับท่านท่ีตอ้งการกลบัโรงแรมพกัผอ่นก็สามารถเดินทางกลบัไดส้ะดวกโดยเมโทร 

  
 
 



 

วนัทีส่าม         อสิตันบูล – พระราชวงัโดมาบาห์เช – ถนนอสิติคลลั – หอคอยกาลาตา – ถ่ายรูปชิลล์ๆทีกุ่บเบ – สไปซ์มาเกต็  
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (3) 

 

 

 
 

 

น าท่านเดินทางสู่  พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE)  สุลต่าน ABDÜLMECID I เป็นคนสั่งให้

สร้างพระราชวงัแห่งน้ีข้ึน เน่ืองจากสุลต่านรู้สึกวา่พระราชวงัเก่า )TOPKAPI) ไม่หรูหราและสะดวกสบาย

เม่ือเทียบกบัพระราชวงัของราชวงศใ์นยุโรป ค่าก่อสร้างพระราชวงัแห่งน้ีคิดเป็นเงินสดเทียบเท่ากบั $1.5 

พนัลา้น DOLMABAHCE ถูกสร้างข้ึนโดยสถาปนิกช่ือ GARABET และ NIGOGOS BALYAN ในปี 

1844-55 ภายหลงัจากท่ี ATATÜRK ( ผูน้ าท่ีเปล่ียนการปกครองประเทศเป็น THE TURKISH REPUBLIC 

และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศตุรกี)  ข้ึนเป็นประธานาธิบดี เคา้ไดใ้ช้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ี

พกัช่วง SUMMER ATATÜRK ไดเ้สียชีวิตลงท่ีน่ีเม่ือ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1938 หลงัจากนั้นพระราชวงั

แห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

กลางวนั           รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารอาหารไทย (4) 

หลงัอาหาร น าท่านเดินเท่ียวชม ถนนอิสติคลัล (ISTIKLAL STREET) หมายถึง INDEPENDENT 

STREET ท่ีมีความยาว 1 ไมล์ เป็นก่ึงๆถนนคนเดิน ถนนสายน้ีเรียกไดว้า่เป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองอิส

ตนับูล มีร้านคา้ให้ SHOPPING มากมาย ร้านคา้ขายของท่ีระลึก,ร้านอาหารพื้นเมืองหรือแมแ้ต่ร้านอาหาร

ทะเล อีกทั้งยงัมีร้านหนงัสือ, COFFEE SHOP และร้านขาย TURKISH ไอศกรีมตลอดถนนสายน้ี แถมยงัมี 

TRAM ให้นัง่ส าหรับคนท่ีข้ีเกียจเดิน กลบั ถนนน้ีใช่วา่จะมีแต่คนเดินตอนกลางวนัเท่านั้น พอตกกลางคืน

จะเห็นร้านตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสียงดงั , มีทั้งนกัท่องเท่ียวและคนหนุ่มสาวตุรกีมานั่งพบปะ

สังสรรค์กันแน่นทุกร้าน แนะน าถ้าใครมาท่ีน่ีห้ามพลาดข้ึนรถราง THE WORLD’S OLDEST 

UNDERGROUND TRAIN หรือท่ีเรียกอีกช่ือวา่  ISTANBUL’S TÜNEL ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปี 1871-1874 

โดยวศิวกรชาวฝร่ังเศส ช่ือ EUGENE HENRY GAVAND เปิดใหใ้ชใ้นปี 1875 ถือเป็นรถไฟใตดิ้นท่ีเก่าแก่

อนัดบั 2 ของโลก รองจากลอนดอน และยงัมีระยะทางท่ีสั้ นท่ีสุดของโลกอีกด้วย เป็นเส้นทางท่ีเช่ือม

ระหวา่ง KARAKÖY กบั BEYOGLU จากนั้น น าท่านถ่ายรูป  หอคอยกาลาตา (ไม่รวมค่าเขา้) เป็นหอคอย

หินยุคกลางในเขต GALATA – KARAKÖY ของนครอิสตนับูล, ประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ี



 

ส าคญัท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง ดว้ยลกัษณะทรงกระบอกสูงของหอคอยท่ีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ท าให้

เกิดทศันียภาพอนังดงามของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตนับูล   ถูกสร้างข้ึนในปี ค .ศ .

1348 เพื่อแทนท่ีหอคอยกาลาตาเก่าในยุคบาเซนไทน์ ท่ีมีช่ือว่า ” MEGALOS PYRGOS (GREAT 

TOWER)” ซ่ึงตั้ งอยู่ทางตอนเหนือสุดของทะเลตรงทางเข้า GOLDEN HORN และถูกท าลายเสียหาย

ระหวา่งสงครามครูเสดคร้ังท่ีส่ี ค.ศ. )1202-1204) 

 

 

 

 

 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ KUBBE ISTANBUL คือดาดฟ้าของตึกร้างเป็นจุดส าหรับถ่ายภาพเมืองอิส
ตนับูลท่ีสวยงามมากๆ สามารถมองเห็นวิวเมืองอิสตนับูลแบบ 180 องศา ท่านจะไดรู้ปภาพท่ีสวยแปลก
กว่านักท่องเท่ียวท่ีอ่ืนแน่นอน เพราะสถานท่ีน้ีเรียกได้ว่ายงัเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวยงัรู้จกัน้อยมาก 
สามารถมองเห็นวิวเมืองโดยกวา้ง ฉากเมืองอิสตนับูลท่ีสวยงาม ตดักบัทอ้งฟ้าท่ีมีนกโบยบิน กบัเบาะนัง่
แบบฉบบัตุรกีแท ้พร้อมใหท้่านถ่ายภาพสวยๆ ทั้งน้ียงัมีชาตุรกีและขนมหวานตุรกีบริการเพื่อเพิ่มอรรถรส
ในการถ่ายภาพ เรียกไดว้า่พร็อพพร้อม กิมมิคพร้อม รอให้นายแบบและนางแบบแต่งตวัแนวแขกตุรกีมา
โพสต์ท่าสวยๆ ชิคๆ อาร์ตๆ ท่ีน่ีบอกเลยว่าอาร์ตตวัพ่อและอาร์ตตวัแม่ตอ้งห้ามพลาด จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ สไปซ์มาเกต็ หรือ EGYPTIAN BAZAAR ตลาดท่ีมีอายเุก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กวา่ปีสินคา้ท่ีขาย
อนัดบัหน่ึง ได้แก่ เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละ
กระบะจะบรรจุ เคร่ืองเทศ กล่ินต่าง ๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเน
มอนท่ีใชผ้สมกบัเคร่ืองด่ืม นอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้ง 
น ้ าผึ้งแท ้น ้ ามนัหอมระเหยท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนม
หวานเตอร์กิชตน้ต ารับแท ้ๆ     

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าเมนูเคบับ ณ ภัตตาคารแบบฉบับตุรกแีท้ (5) 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   BYOTELLKOZYATAGI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 

วนัทีส่ี่            อสิตันบลู –  ท่าอากาศยานไคเซรี  – เออร์ซิเยส สกร์ีเซ็นเตอร์  – คัปปโดเกยี 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องเพ่ือง่ายและสะดวกต่อการเดินทางไปสนามบิน (6) 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน SABIHA GOKCEN AIRPORT เพื่อเดินทางไปสกีร์เซ็นเตอร์ เมืองไคเซอร่ี 
08.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน KAYSERI AIRPORT โดย สายการบิน PEGASUS AIRLINES  
09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน KAYSERI จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเออร์ซิเยส (ERCIYES 

MOUNTAIN) เมืองไคเซอร่ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในฤดูหนาว นกัท่องเท่ียวนิยมมาสัมผสัหิมะท่ีน่ี
กนัอยา่งคบัคัง่ ยอดเขาเออร์ซิเยส เป็นจุดเล่นสกีท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี  

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (7) 
 
 
 
 
 

 ให้ท่านไดอิ้สระพกัผ่อน และสนุกสนานกบัการเล่นหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาไกลสุดลูกหูลูกตาขาวโพลน
สวยงามมาก อยา่ลืมถ่ายภาพสวยๆแนวหนาวๆกบัหิมะท่ียอดเขาเออร์ซิเยส หรือท่านจะเลือกเล่นสกีร์ สโน
บอร์ด สโนเสลด หรือกิจกรรมอ่ืนๆโปรดติดต่อสอบถามค่าบริการจากหัวหน้าทวั ์ไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกยี ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิ
ประเทศสวยงามมาก 

ค ่า                          รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กัสไตล์ถ า้ ณ   MDC CAVE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
วนัที่ห้า            คัปปาโดเกีย – หมู่บ้านถ า้ – เมือง ไคมักล ึ– โรงงานพรม – ระบ าหน้าท้อง 
05:00-06:30 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล็อบบ้ี โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูนรอรับท่าน เพื่อน า
  ท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด กบัการนัง่บอลลูนชมววิสวยๆ ของเมืองคปัปาโดเกียจากดา้นบน
  พร้อมรับประกาศนียบตัรท่ีมอบให้กบัทุกท่าน )ทวัร์นัง่บอลลูนน้ีเป็นทวัร์พิเศษ ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร์ ค่า
  ทวัร์ประมาณท่านละ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์) 
 

 
 
 
 



 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (9) 
หลงัอาหารน าท่านชม หมู่บ้านถ า้ (LOCAL CAVE VILLAGE) ชมการใชชี้วิตในหมู่บา้นถ ้า ท่ีเคา้ใชชี้วิต
อยูใ่นถ ้ากนัจริงๆ ไม่ใช่แค่การจ าลองไวใ้หน้กัท่องเท่ียวมาชมเท่านั้น 

กลางวนั               รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (10)  
น าท่านชม  เมือง ไคมักลึ (THE UNDERGROUND CITY KAYMAKLI) ถือวา่เป็นหน่ึงในเมืองใตดิ้น
อนัส าคญัอนัข้ึนช่ือแห่ง คปัปาโดเกีย  นครใตดิ้นไคมกัลึ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น 
เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาว คปัปาโดเกีย ในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับ
จากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ี เพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจาก
ทางตะวนัตกดว้ย เหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ี
ดว้ยนครใตดิ้นไคมกัลึ มีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุด ลึกถึง 85 เมตรทีเดียว เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้ง
ห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็น
เมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หน้า
หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็น
ทางระบายอากาศไปในตวั น่ีคือเมืองใตดิ้นน่าอศัจรรยท่ี์มนุษยส์ร้างข้ึนมาบนโลกใบน้ี   
น าท่านชม และช้อปป้ิง โรงเรียนทอพรม ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในตุรกี พรมเป็นผลิตภณัฑ์ข้ึนช่ือของ
ประเทศตุรกี ท่ีมีลวดลายท่ีสวยและประณีต ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือส้ินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

16.30 น. น าท่านกลบัเขา้โรงแรมเพื่อพกัผอ่นอิริยาบถ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (11) พร้อมชมโชว์ระบ าหน้าท้อง BELLY DANCE 

 ระบ าหน้าท้อง เป็นการเตน้ร าท่ีเช่ือกนัวา่เก่าแก่มาก สืบสาวประวติัไดถึ้ง 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์

และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่าเตน้จะเป็นแนวเดียวกนั คือ ใชมื้อแขนร่ายร าหนา้ทอ้งจะถูกเตน้เป็นลอนคล่ืน 

สะโพก จะส่ายเคล่ือนไหว เส้ือผา้ ก็มีสไตล์ท่ีคล้ายกนั คือ เน้นสะโพก ซ่ึงอาจแต่งด้วยแถบผา้สี ลูกปัด 

หรือเหรียญโลหะเยบ็ติดเป็นแถว เวลาส่ายจะไดเ้กิดเสียงดงัเขา้กบัเสียงดนตรี 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ทีพ่กัสไตล์ถ า้ ณ   MDC CAVE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่หก         ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานเซรามิค – ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ -  
                      ท่าอากาศยานไคเซรี (บินภายใน) – ท่าอากาศยานอสิตันบูล 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (12) 
อิสระถ่ายภาพกับโรงแรมถ ้าที่พัก เน่ืองจากการเดินทางทวัร์หลายรายการมีโปรแกรมท่องเท่ียวค่อนขา้ง
แน่นจนบางคร้ังไม่ไดส้ัมผสัหรือซึมซบักบัความสวยงามของโรงแรมถ ้าไดเ้ต็มท่ี ทริปน้ีท่านจะไดฟิ้นและ
เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพในทุกมุมและทุกจุดของรายการท่องเท่ียว รวมถึงไฮไลทอ์ยา่งโรงแรมสไตล์ถ ้าท่ี
เกือบทุกจุดทัว่ทั้งเมืองคปัปาโดเกียจะมองเห็นบอลลูนลอยละล่องเกล่ือนเมืองในทุกๆเชา้ ท่านจะไดภ้าพท่ี
ถ่ายคู่กบัโรงแรมถ ้าสวยๆ พร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นบอลลูนเตม็ทอ้งฟ้า 
ส าหรับท่านท่ีสนใจการนัง่รถ JEEP SAFARI ลดัเลาะไปตามแกรนด์แคนยอ่น ตรอกซอกเขาท่ีเป็นรูปทรง
ต่างๆไดอ้ยา่งใกลชิ้ด แวะให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่างๆไดอ้ยา่งใกลชิ้ดนบัวา่เป็นประสบการณ์ท่ี
ยอดเยีย่มจริงๆ )ทวัร์นัง่รถ JEEP SAFARI น้ีเป็นทวัร์พิเศษ ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร์ ค่าทวัร์ประมาณท่านละ 
80 ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์) 
 
 
 
 
 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารจีน (13) 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซ่ึงเป็นความคิด

 ของชาวคริสต์ ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการ
 ป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืน  จากนั้นน าท่านช็อปป้ิง ศูนย์เคร่ืองป้ันดินเผา  AVANOS  

 
 
 
 
 
17.30 น.  รับประทานอาหารค ่าพืน้เมือง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (14)  
18.30-19.00 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไคเซรี 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศตุรกี   

โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (บินภายใน)  เทีย่วบินที ่TK2015  



 

22.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศตุรกี 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่วบินที ่TK68  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

******************************** 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่15-21 / 20-26 ก.พ. 63  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 47,999.- 
เด็กอาย ุ06 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 47,999.- 
เด็กอาย ุ02 – 5  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 46,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ  9,500.- 

(ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขบัรถ และหัวหน้าทัวร์ 2,000.- บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
อตัรานีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั เส้นทางกรุงเทพฯ-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  
ชั้นประหยดั (น า้หนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมต่อท่าน) 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน เส้นทางไคเซรี-อิสตนับูล สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  
ชั้นประหยดั (น า้หนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมต่อท่าน) 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน เส้นทางอิสตนับูล-ไคเซรี สายการบินพีกาซสัแอร์ไลน์  
ชั้นประหยดั (น า้หนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมต่อท่าน) 

- ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 



 

- ช่างภาพส าหรับถ่ายภาพสวยๆตลอดการเดินทาง 
- ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้ม่รวม 
 x  ค่าวซ่ีาตุรกี )กรณีนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่ชาวไทย) 
  x  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  x  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 x  ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

x  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่นค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น 
    รายการเป็นตน้ 

  x  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกัณท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
x  ค่าทปิพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
    *ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ* 
x  ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว )SINGLE) ,ห้องคู่ 

)TWIN/DOUBLE)หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมถ ้าเมืองคปัปาโดเกีย แต่ละหอ้งอาจมีการตกแต่งหอ้งท่ีไม่เหมือนกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 

 

 



 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 1วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วนัหกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนัซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้ 
อย่างน้อย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณนีีท้างบริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของ
สายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 



 

 


