
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 49,900.- บาท 
เมษายน 05-12 เม.ย.63/06-13 เม.ย.63 /07-14 เม.ย.63/08-15 เม.ย.63    
 
วนัแรกของการเดนิทาง     สวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับลู-เมอืงไคเซอรร์ ี-่เมอืงคปัปาโดเกยี 
06.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 
09.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 59  (บนิตรง) 
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.25 ช ัว่โมง)  
15.50 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู (นําทา่นเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ) 
17.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเนฟเชยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2008  
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.25 ช ัว่โมง)  
18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงไคเซอรร์ ี ่หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่

ศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กที ่เมอืงคปัปาโดเกยี 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Goreme Kaya    หรอืเทยีบเทา่ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ํา้        
!! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถํา้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    เมอืงคปัปาโดเกยี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกดิจากการ
ขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใตด้นิไคมัคลมีชีัน้
ล่างทีล่กึทีสุ่ดลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน 
หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะ
ชม โรงงานทอพรม ชมกรรมวธิกีารผลติพรมทีม่คีณุภาพ เป็นสนิคา้สง่ออกทีสํ่าคญัอกีของตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุ
ถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น
ดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake 
Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกับภเูขารูปทรงตา่ง ๆ ไดต้าม
อธัยาศยั  นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คปัปาโดเกยี 
Cappadocia เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ 
ดนิแดนมา้พนัธุด์ ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซิ
เยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่น่ออกมาและเถา้ถา่นจํานวน
มหาศาลกระจายทั่วบรเิวณจนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น้ํา ลม ฝน แดด 
และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศ
ประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัด
รูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า ปลอ่งไฟนางฟ้า ในปี 
ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงานเซรามคิ และ โรงงานเพชร 
อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  
นําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงคัปปาโดเกยีอกีครัง้ นําท่านสู่ เมอืงอูชซิาร ์Uchisa เป็นพืน้ที่มี
จุดเดน่คอืภเูขาขนาดใหญ่ทีม่รีูพรุนดคูลา้ยกับรวมผึง้ รายลอ้มไปดว้ยหนิทรงกระโจม กรวยควํ่า 
และเจดยีก์ระจัดกระจายเต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยู่ภายใน 
หรอืทีเ่ราเรยีกกันว่า “บา้นของมนุษยถ์ํา้” มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากอดตีจนถงึปัจจุบัน 
ดว้ยการอยูอ่าศยัโดยการเจาะเขา้ไปภายในภเูขาทีเ่ป็นหนิ โดยไมม่กีารทบุทําลายหรอืปรับสภาพ
ใหเ้หมาะกับการอยู่อาศัยใดๆ ทัง้ส ิน้ สว่นบา้นทีป่ลกูสรา้งขึน้มาใหม่นัน้ก็จะสรา้งใหก้ลมกลนืกับ
สภาพเดมิ จะไม่ทําลายทัศนียภาพ นับว่าเป็นการอยู่อาศัยองิกับธรรมชาตทิีส่วยงาม นําท่านสู ่
หบุเขาเดฟเรนท ์Devrent Valley  หบุเขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากบัอัศจรรยข์องภมูปิระเทศที่
แปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดว้งจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์ว้ยอืน่ ๆ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก แตม้
ไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ Panoramic View จากนัน้นําท่านชม 
หมูบ่า้นนกพริาบ Pigeon Valley โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอาศัยอยู่
เพือ่ไดเ้ก็บขีน้กพริาบนําไปแปรสภาพใชใ้นชวีติประจําวนัได ้

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
!! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถํา้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 



จากนัน้นําทา่นชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี
พกัคา้งคนื ที ่    Goreme Kaya    หรอืเทยีบเทา่ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ํา้        

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงคอนยา่-แอสเพนดอส-เมอืงอนัตาเลยี 
05.00 น. สําหรับท่านทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบีข้อง

โรงแรม 
 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร  ์ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 250USD       
ในกรณีทีชํ่าระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีชํ่าระดว้ยบตัรเครดติ) 
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 
 (สาํหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลนู อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทียุ่คนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่
ขา้วอูน้ํ่าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอสเพนโดส Aspendos (ระยะทาง 263 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นโรงละครโรมันทีม่คีวามสมบรูณ์และสวยงามเป็นอยา่งยิง่ นํา
ทา่นชม โรงละครทีม่คีวามยิง่ใหญ ่Roman Theater สมัผัสอยา่งใกลช้ดิ ซึง่มคีวามสวยงามและ
สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มเีวทแีสดงดา้นหลังทีถู่กสรา้งขึน้หลายชัน้เหมอืนกับอ
พารต์เมน้ท ์ทีม่หีอ้งสําหรับนักแสดงเพือ่ไวเ้ปลีย่นเครือ่งแตง่กาย นอกจากนัน้ทางดา้นซา้ยและ
ดา้นขวายังมีทางที่ยื่นออกไปเหมือนกับระเบียงที่ตดิต่อกับที่น่ัง ผ่านชมโบราณสถาน ความ
สวยงามของโรงละครทีส่ามารถจไุดป้ระมาณ 15,000 คน ซึง่มเีวททีีส่วยงาม ประดับตกแตง่ดว้ย
หนิอ่อนพรอ้มดว้ยภาพทีแ่กะสลักอย่างงดงาม ดา้นนอกยังแบ่งออกเป็นสามสว่นทีป่ระดับดว้ย
น้ําพุ และยังมซีากโบราณอืน่ ๆ เชน่ เสาทีถู่กตกแตง่อย่างสวยงามทีอ่ยู่บนทางเดนิ สถานทีทํ่า
การคา้ขาย จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอนัตาเลยี Antalya (ระยะทาง 47 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียน Mediterranean Sea ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีเป็นอกีเมอืง
ประวตัศิาสตรซ์ ึง่สามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล สําหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่น
ทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและทอ้งทะเลอันงดงาม จนนักทอ่งเทีย่วทีเ่คยมาเยอืน
ลว้นใหก้ารยกย่องวา่เป็น “รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงนัน้ก็มทีัง้สว่นที่
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิละทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของโลก  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัคา้งคนื ที ่    Holiday Inn Lara Hotel  5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   เมอืงอนัตาเลยี-เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมความสวยงามของ เมอืงอนัตาเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยีโ์บราณ 
รวมถงึกําแพงเมอืง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อกีหนึง่หอคอยทีม่ี
ความสําคัญ ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสน้ํีาตาลอ่อนเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดตี 
ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์เป็นหอคอยทรงกลมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่และเป็นจุดหมายทางดา้นการ
ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและ
รา้นอาหารมากมาย จากนัน้นําทา่นสู ่ประตเูฮเดรยีน Hadrian’s Gate ประตชูยัซึง่สรา้งขึน้ตาม
ชือ่ของจักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน Roman Emperor Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่2โดยประตนัูน้ถกู
สรา้งขึน้ในรูปแบบทรงโคง้ จํานวน 3 ประต ูซึง่ถอืวา่เป็นประตูทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศ
ตรุกอีกีดว้ย จากนัน้นําท่านชม ทา่เรอืโบราณ Old Habour ซึง่ปัจจุบันท่าเรอืแห่งนี้ไดถู้ก
ปรับปรุงใหเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีสํ่าคัญสําหรับนักท่องเทีย่วโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้ จากนัน้นํา
ท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของอา่วทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรเ์นีย่น Mediteranian 
Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีรา่แหง่ตุรก”ี ใหท้่านไดส้ัมผัสอย่างใกลช้ดิโดยการ
ล่องเรอืทีต่กแต่งคลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรอืจะพาท่านลัดเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ทีม่โีรงแรม
ระดบั 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยูต่ามหนา้ผา และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้รอืจะพาทา่นลอ่งไปชมน้ําตกทีไ่หล
จากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดเิตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึง่แตกต่างจากน้ําตก
ทั่วๆไปในเมอืงไทย สว่นใหญ่จะไหลลงดา้นลา่งจะเป็นลําธารน้ํา นับวา่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์
ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งทา่นไมค่วรพลาด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 



นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจํานวนมาก ทา่นชม
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale   คําวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษา
ตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็น
น้ําตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่ี
แร่หนิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ 
ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกัน
เป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงาม
แปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนทําให ้ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 
นําท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน้ําตกแช่
แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย น้ําแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็น
หนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ําแร่นี้มีอุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศา
เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ 
โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่
วา่น้ําพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
พกัคา้งคนื ที ่   Pam Thermal Hotel 5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เมอืงปามคุคาเล-่เมอืงอฟฟิซุส-เมอืงอซิเมยีร-์กรงุอสิตนับลู 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary (ระยะทา3 186 กโิลเมตร       
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) นําทา่นเยีย่มชม บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary 
ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี้ ถูกคน้พบอย่า
ปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine 
Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกับ
เห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 
1891 ปัจจุบันบา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปัน้ของพระแมม่าร ี
ซึง่พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกีอ๊กน้ํา
สามก๊อก ที ่มคีวามเชือ่วา่เป็นก๊อกนํา้ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธ ิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ 
ความรํา่รวย และความรกั ถัดจากกอ๊กน้ําเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการ
ใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
ชมความสวยงามของ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยี
ของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซุส 
Library of Celsus และอาคารสําคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of 
Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้คอือยู่ในสภาพที่
สมบรูณ์จากนัน้ปิดทา้ยกนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great 
Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิ
เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แตพ่วกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่
มากขึน้ จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติ
หนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , 
Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอซิเมยีร ์

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2335 
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.15 ช ัว่โมง)  
21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรงุอสิตนับลู นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  
  พกัคา้งคนื ที ่ Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี 
วนัทีห่กของการเดนิทาง     กรงุอสิตนับลู 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ทําหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และ
เอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนท์ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอส
ฟอรัสทีเ่ป็นจุดยุทธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง
รายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่Dolmabahce Palace เป็น



พระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดิ
ออตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการ
ตกแตง่อย่างสวยงาม และไม่คํานงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม ้
ดอกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคม
ไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน นําทา่นเดนิทางสู ่สวนอเีมอรก์นั Emirgan Park ณ สวนแหง่นีจ้ะเป็น
สถานทีป่ลูกตน้ดอก ทวิลปิมากมาย หลากหลายสายพันธุ ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด และ ประเทศ
ตรุกเีป็นแหลง่ใหก้ําเนดิดอกทวิลปิแหง่แรกของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชว่งระยะเวลาที่
เหมาะสมกบัการชมดอกทวิลปิ อยูใ่นชว่งระหวา่งเดอืน เมษายน-พฤษภาคม ของทกุๆ ปี 
และจะมกีารจัดเทศกาลชมดอกทวิลปิ ณ สว่นอเีมอรก์นั แหง่นี ้ใหท้่านไดอ้สิระถา่ยภาพดอกทวิ
ลปิเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย (หมายเหตุ ทางบรษิทัฯ ขอแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วเทีย่วทุก
ทา่นทราบกอ่นการเดนิทางวา่ ชว่งระยะเวลาทีเ่หมาะสมสําหรบัการชมดอกทวิลปิน ัน้ คอื 
เดอืนเมษายน-พฤษภาคม และการทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถเห็นดอกทวิลปิบานสะพร ัง่ได้
น ัน้จะขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศเป็นสิง่สําคญั บรษิทัฯ ไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะเป็นชว่ง
วนัทีใ่ดหรอืสปัดาหท์ีเ่ทา่ไหรข่องระหวา่งสองเดอืน เมษายน-พฤษภาคม ขึน้อยูก่บัสภาพ
ดนิฟ้าอากาศเป็นสิง่สาํคญั) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 
เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็น
ทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถล้ํุาคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึ
ดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีสํ่าคัญ  นําทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บ
นํา้เยเร บาตนั Yerebatan Sarnici เป็นอโุมงคเ์ก็บน้ําทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครอสิตนับลู  สรา้ง
ขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 สามารถเก็บน้ําไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ในสมัย
จักรพรรดจัิสตนิเนยีน ในปี ค.ศ. 532 ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญ ่จํานวน 336 ตน้ ตัง้ค้ํา
เรยีงรายเป็นแถว จุดประสงคข์องการสรา้งอุโมงคเ์ก็บน้ําแห่งนี้ก็เพือ่เป็นทีเ่ก็บน้ําสําหรับใชใ้น
พระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามทีก่รุง อสิตันบลูถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านสู่
ยา่น ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นยา่นคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบลู และเป็นจุดศนูย์
รวมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิตันบลู คําวา่  Taksim หมายถงึ การ
แบง่แยก หรอื การกระจราย ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานทีแ่หง่นี้
เคยเป็นที่ตัง้ของอ่างเก็บน้ําในยุคของออตโตมันและเป็นจุดที่สายน้ําจากทางตอนเหนือถูก
รวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนีคํ้าวา่ Taksim   ยังหมายถงึรูปแบบ
ดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิของตุรกอีกีดว้ย ระหว่างทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถรางสี
แดงที่ว ิง่มาตามรางมีกจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเที่ยวไดเ้ห็นการแสดงต่างบนรางได ้
ตลอดเวลานอกจากนี ้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตรุก,ี รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่
และรา้นอาหารจานดว่นนานาชาตมิากมายไดแ้ก ่Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ 
Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดงั อืน่ ๆ อกีมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
  พกัคา้งคนื ที ่ Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี 
วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง     กรงุอสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่น
ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้เสามีงานแกะสลักอันมี
ความหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้นําทา่นถา่ยรูปภายนอก สเุหรา่สนํีา้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของ
ชือ่สเุหร่าสน้ํีาเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสน้ํีาเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไม ้
ตา่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ     คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยู่ภายนอกคอื หอ
ประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหร่าทีน่ครเมกกะ 
จากนัน้นําทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น    1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่
เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตี
โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาครสิต ์ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอย่างวจิติร และประดับไว ้
งดงาม 108 ตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Seven Hill Restaurant 
พเิศษ!! เป็นรา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดาเหลา่ Blogger และ Celebrity ท ัง้หลายตา่งก็ใหก้าร
ยอมรบัวา่ เป็นรา้นอาหารทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในอสิตนับลู  
สง่ทา้ยชว่งบา่ยดว้ยการนําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาด
เครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดบั 

16.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 



20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 64 
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.35 ช ัว่โมง)  
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู ิ
09.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 
 
กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 49,900.- บาท 
เมษายน 05-12 เม.ย.63/06-13 เม.ย.63 /07-14 เม.ย.63/08-15 เม.ย.63    
 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาสาํหรบัเด็ก 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 
 

ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดีย่ว  
เพิม่เงนิอกีทา่นละ 9,000.- บาท 

 
**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคานํา้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่
สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่18 ธ.ค. 2562) ** 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  95,000.- บาท 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

 
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะนํา
ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง
ได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด สําหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 
ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  
(นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น) 
คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
 
คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 
คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น้ําดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 2 ขวด 
คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ
เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วัน), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วัน) (คดิเป็น 7 วนั รวมเทา่กบั 35 
USD) 
คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเทา่กบั  24 USD) 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยีส ์รเิวยีรร์า่ ตรุก ี8 วนั 
การชําระเงนิ งวดที1่: สาํรองทีน่ ัง่มดัจาํทา่นละ 10,000.- บาท   ภายใน 2 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที2่: ชําระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 
*** เมือ่ทา่นชําระมดัจาํแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดท้กุกรณี *** 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 3,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 



 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่
ชําระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คํายนืยันว่าทัวร์นัน้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั ้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่Twin/Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 

เตยีง(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวาม
แตกต่างกันซึง่อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 
เตยีงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่าตรฐานสากล 
 โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ํา้ (ไมใ่ช่ถํา้จรงิ) เพยีงแตต่กแตง่ใหเ้หมอืนกบัถํา้ทีอ่ยูใ่นเมอืงใตด้นิใหม้าก

ทีส่ดุ  
 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเที่ยวบนิจงึสามารถนําขึน้
เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจถูกกําหนดใหตํ้่ากวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 


