
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 49,900.- บาท 
ตลุาคม 03-10 ต.ค.63/04-11ต.ค.63 /10-17ต.ค.63/11-18 ต.ค.63 
 16-23 ต.ค.63/17-24 ต.ค.63/18-25 ต.ค.63/23-30 ต.ค.63 
 25 ต.ค.-01 พ.ย.63       
 
วนัแรกของการเดนิทาง     สวุรรณภูม-ิกรงุอสิตนับลู-เมอืงไคเซอรร์ ี-่เมอืงคปัปาโดเกยี 
06.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้
เครือ่ง 

09.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 59 
(บนิตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.25 ช ัว่โมง)  
15.50 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู (นําทา่นเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ) 
17.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเนฟเชยีร ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ TK 

2008  
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.25 ช ัว่โมง)  
19.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมอืงเนฟเชียร  ์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรแลว้ 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  เกดิ
จากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใต ้
ดนิไคมัคลมีชีัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบเครือ่งทกุอยา่งทัง้
หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนี
ฉุกเฉนิ ฯลฯ จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม ชมกรรมวธิกีารผลติพรมทีม่ี
คณุภาพ เป็นสนิคา้สง่ออกทีสํ่าคัญอกีของตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการ
รุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. 
Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ให ้
ทา่นไดถ้า่ยรปูกบัภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอัธยาศัย  นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี 
Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา 
กรวยหนิ และเสารูปทรงต่าง ๆ ทีง่ดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เกา่แก่
ภาษาฮติไทต ์(ชนเผา่รุน่แรก ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลวา่ ดนิแดนมา้พนัธุด์ ี
ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรก ีเป็นพื้นทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยส และ 
ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถา่นจํานวน
มหาศาลกระจายทั่วบรเิวณจนทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแส น้ํา ลม ฝน 
แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิ
เป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปล่อง 
กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีก
ขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ที่
มหศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ี
จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานเซรามคิ และ โรงงานเพชร อสิระกับการเลอืกซือ้
สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย  



นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงคัปปาโดเกยีอกีครัง้ นําท่านสู ่เมอืงอูชซิาร ์Uchisa เป็น
พื้นที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่ที่มีรูพรุนดูคลา้ยกับรวมผึง้ รายลอ้มไปดว้ยหนิทรง
กระโจม กรวยควํ่า และเจดยีก์ระจัดกระจายเต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิ
เหล่านี้มีคนอาศัยอยู่ภายใน หรือที่เราเรียกกันว่า “บ้านของมนุษยถ์ํา้” มาเป็น
ระยะเวลาอนัยาวนานจากอดตีจนถงึปัจจบุัน ดว้ยการอยูอ่าศัยโดยการเจาะเขา้ไปภายใน
ภูเขาที่เป็นหนิ โดยไม่มีการทุบทําลายหรือปรับสภาพใหเ้หมาะกับการอยู่อาศัยใดๆ 
ทัง้สิน้ ส่วนบา้นที่ปลูกสรา้งขึน้มาใหม่นั้นก็จะสรา้งใหก้ลมกลืนกับสภาพเดมิ จะไม่
ทําลายทัศนียภาพ นับว่าเป็นการอยู่อาศัยองิกับธรรมชาตทิีส่วยงาม นําท่านสู ่หุบเขา
เดฟเรนท ์Devrent Valley  หบุเขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากบัอัศจรรยข์องภมูปิระเทศที่
แปลกตาที่ดูคลา้ยพื้นผิวดว้งจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดว้ยอื่น ๆ ในจักรวาลมากกว่า
พืน้ผวิโลก แตม้ไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตา อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ Panoramic View 
จากนัน้นําทา่นชม หมูบ่า้นนกพริาบ Pigeon Valley โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะ
รเูอาไวใ้หน้กมาอาศัยอยูเ่พือ่ไดเ้ก็บขีน้กพริาบนําไปแปรสภาพใชใ้นชวีติประจําวันได ้

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. สําหรับทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ ึน้บอลลนู ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี้

ของโรงแรม 
 (ทวัร ์น ัง่บอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 
250USD  ในกรณีทีชํ่าระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีชํ่าระดว้ยบตัร
เครดติ) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 
 (สําหรบัท่านที่ไม่ได้ซื้อ  ทวัร ์ข ึ้นบอลลูน อิสระพกัผ่อนที่โรงแรมได้ตาม
อธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวง
ของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้
เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน้ํ่าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอสเพนโดส Aspendos (ระยะทาง 263 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นโรงละครโรมันทีม่คีวามสมบูรณ์และสวยงาม
เป็นอย่างยิง่ นําท่านชม โรงละครทีม่คีวามยิง่ใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่าง
ใกลช้ดิ ซึง่มีความสวยงามและสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดง
ดา้นหลังทีถู่กสรา้งขึน้หลายชัน้เหมอืนกับอพารต์เมน้ท ์ทีม่หีอ้งสําหรับนักแสดงเพือ่ไว ้
เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซา้ยและดา้นขวายังมีทางที่ยื่นออกไป
เหมอืนกับระเบยีงทีต่ดิต่อกับทีน่ั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่
สามารถจุไดป้ระมาณ 15,000 คน ซึง่มเีวททีีส่วยงาม ประดับตกแตง่ดว้ยหนิออ่นพรอ้ม
ดว้ยภาพที่แกะสลักอย่างงดงาม ดา้นนอกยังแบ่งออกเป็นสามส่วนที่ประดับดว้ยน้ําพ ุ
และยังมซีากโบราณอืน่ ๆ เชน่ เสาทีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามทีอ่ยู่บนทางเดนิ สถานที่
ทําการคา้ขาย จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอนัตาเลยี Antalya (ระยะทาง 47 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืงท่องเทีย่วชายทะเลทีต่ัง้อยู่รมิ
ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน Mediterranean Sea ซึง่ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตุรก ีเป็นอกีเมืองประวัตศิาสตร์ซึง่สามารถยอ้นกลับไปประมาณ 150 ปีก่อน
ครสิตกาล สําหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่นทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและทอ้ง
ทะเลอันงดงาม จนนักท่องเทีย่วทีเ่คยมาเยอืนลว้นใหก้ารยกย่องว่าเป็น “รเิวยีรา่แหง่
ตุรก”ี ซึง่สถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองนั้นก็มีทัง้ส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตแิละท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีถ่อืว่ามคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุแห่งหนึง่ของ
โลก  



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

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   เมอืงอนัตาเลยี-เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมความสวยงามของ เมอืงอนัตาเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยี์
โบราณ รวมถงึกําแพงเมอืง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อกี
หนึ่งหอคอยทีม่คีวามสําคัญ ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสน้ํีาตาลอ่อนเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ 
หรอื ประภาคารในอดตี ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์เป็นหอคอยทรงกลมทีค่่อนขา้งมคีวามโดด
เดน่และเป็นจุดหมายทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของเมอืง ปัจจุบันหอคอย
ถกูลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นอาหารมากมาย จากนัน้นําทา่นสู ่ประตูเฮเดรยีน 
Hadrian’s Gate ประตูชัยซึง่สรา้งขึน้ตามชือ่ของจักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน Roman 
Emperor Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่2โดยประตูนัน้ถกูสรา้งขึน้ในรูปแบบทรงโคง้ 
จํานวน 3 ประตู ซึง่ถอืวา่เป็นประตทูีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศตรุกอีกีดว้ย จากนัน้
นําทา่นชม ทา่เรอืโบราณ Old Habour ซึง่ปัจจบุันทา่เรอืแหง่นี้ไดถ้กูปรับปรงุใหเ้ป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงทีสํ่าคัญสําหรับนักท่องเทีย่วโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้ จากนัน้นําท่าน 
ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เ ป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน 
Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี ใหท้า่นไดส้มัผัส
อย่างใกลช้ดิโดยการล่องเรอืทีต่กแต่งคลา้ยกับเรอืโจรสลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไป
ตามหนา้ผาต่างๆ ทีม่ีโรงแรมระดับ 5 ดาว สรา้งเรียงรายอยู่ตามหนา้ผา และที่พลาด
ไม่ไดเ้รอืจะพาท่านล่องไปชมน้ําตกทีไ่หลจากหนา้ผาไหลลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนี่ยน 
นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึง่แตกต่างจากน้ําตกท่ัวๆไปในเมอืงไทย สว่นใหญ่จะไหล
ลงดา้นลา่งจะเป็นลําธารน้ํา นับวา่เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งทา่นไม่
ควรพลาด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นอกีหนึ่งเมืองทีม่นัีกท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็น
จํานวนมาก ท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale   
คําวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุ
ฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน้ําตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่ี
อณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่
ในปรมิาณที่สูงมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิ
เหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง 
เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลก
ตา และโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนทําให ้ปามคุคาเล ่ไดร้บัการ
ยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี 
ค.ศ. 1988 นําท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคลา้ย
หอยแครงและน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น้ําแร่ที่
ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูร่างตา่ง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น้ําแร่นี้
มอีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดืม่ เพราะ
เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น้ําพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

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 ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยู่และ
สิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี ้ถกูคน้พบอยา่ปาฏหิารยิ ์โดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอน
นา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ได ้



เขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอ
เสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุันบา้น
พระแม่มารไีดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้นของพระแม่มารี ซึง่พระ
สนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกีอ๊กน้ํา
สามก๊อก ที ่มคีวามเชือ่วา่เป็นก๊อกนํา้ทีม่คีวามศกัด ิส์ทิธ ิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง 
สุขภาพ ความรํา่รวย และความรกั ถัดจากก๊อกน้ําเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวาม
เชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผูกไว ้
แลว้อธษิฐาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
ชมความสวยงามของ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวง
แห่งเอเชยีของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 
หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่
จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโด
เด่นของวหิารแห่งนี้คอือยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์จากนัน้ปิดทา้ยกันทีส่ ิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปใน
ไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากร
ในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แตพ่วกโรมันมาปรับปรงุใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้ จากนัน้ นํา
ทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภาพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศที่ผลติหนังที่มี
คณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada 
, Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอซิเมยีร ์

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2335 
  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.15 ช ัว่โมง)  
21.35 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 ซึง่เป็น
ชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ทําหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่ง
ระหวา่งยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์า
รา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งที่
สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิง่ในการ
ป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี้ นําทา่น
เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลา
กอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแต่ง
อยา่งสวยงาม และไมคํ่านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม ้
ดอกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้
เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มต
ที ่2 เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ หอ้งที่
โด่งดังและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล้ําค่ามากมาย 
โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็น
ไฮไลทท์ีสํ่าคัญ  นําทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บนํา้เยเร บาตนั Yerebatan Sarnici เป็นอโุมงค์
เก็บน้ําทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครอสิตันบลู  สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 สามารถ
เก็บน้ําไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนียน ในปี 
ค.ศ. 532 ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญ ่จํานวน 336 ตน้ ตัง้ค้ําเรยีงรายเป็นแถว 



จุดประสงคข์องการสรา้งอโุมงคเ์ก็บน้ําแหง่นี้ก็เพือ่เป็นทีเ่ก็บน้ําสําหรับใชใ้นพระราชวัง 
สํารองไวใ้ชย้ามทีก่รงุ อสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นสูย่า่น 
ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นยา่นคกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบลู และเป็นจดุ
ศนูยร์วมของนักทอ่งเทีย่วท่ัวโลก ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิตันบลู คําวา่  Taksim 
หมายถึง การแบ่งแยก หรือ การกระจราย ซึง่มีที่มาจากในรัชสมัยของ Sultan 
Mahmud I สถานทีแ่หง่นี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอา่งเก็บน้ําในยคุของออตโตมันและเป็นจดุที่
สายน้ําจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังส่วนอื่น ๆ ของเมือง
นอกจากนี้คําวา่ Taksim   ยังหมายถงึรปูแบบดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิของตรุกอีกี
ดว้ย ระหวา่งทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษ
บนรถรางไดนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ห็นการแสดงตา่งบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim 
Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตรุก,ี รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานดว่น
นานาชาตมิากมายไดแ้ก ่Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และ
สนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมาย 

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

นําท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่
เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีาน
แกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิง่ จากนั้นนําท่านเขา้ชม สุเหร่าสนํีา้เงนิ Blue 
Mosque ทีม่าของชือ่สเุหร่าสน้ํีาเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสน้ํีาเงนิในการตกแต่ง
ภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ     คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลักษณ์
เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทําพธิลีะหมาด 
Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ จากนัน้นําทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น    
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia 
Sophia ปัจจบุันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นี้เป็นโบสถท์าง
ศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค้ําทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Seven Hill Restaurant 
พเิศษ!! เป็นรา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดาเหลา่ Blogger และ Celebrity ท ัง้หลายตา่งก็
ใหก้ารยอมรบัวา่ เป็นรา้นอาหารทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในอสิตนับลู  
สง่ทา้ยชว่งบา่ยดว้ยการนําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market 
หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา จากนัน้นําทา่นสู ่
Istinye Park บา่ยวันนี้ถอืว่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตัวจรงิ กับ
แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุ หรูหราทีส่ดุ พรอ้มเป็นหา้งทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่าก
ทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, LOUIS VITTON, 
HERMES, GUCCI, CHANELและแบรนดช์ัน้นําอกีมากมาย  
ชัน้ลา่งของหา้งก็มรีา้นอาหารหรหูรามากมาย หรอืจะเลอืกเป็นอาหาร Fast Food ก็มี
หลากหลายใหท้า่นเลอืก เชน่ Mc Donald’s, Burger King รา้นไอศกรมีตา่ง ๆ  สิง่ที่
ตอ้งควรระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมืนกึถงึน้ําหนักกระเป๋าขากลับตอ้งไม่เกนิ 
20 กโิลกรัม, หา้ม ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมื เวลาทีนั่ดหมายไว,้ หา้ม พูดวา่ครัง้แรก
นกึวา่ใหเ้วลาชอ้ปป้ิงนานเกนิไป แต่พอถงึเวลานัดหมายกลับกลายเป็นใหเ้วลาชอ้ปป้ิง
นอ้ยเกนิไปยังซือ้สนิคา้ที่อยากไดไ้ม่ครบเลย สําหรับรา้นอาหารบางรา้นรับชําระเงนิ
คา่อาหารดว้ยเงนิ ลรีา่ เทา่นัน้ เพือ่ความสะดวกทา่นควรมเีงนิลรีา่ตดิตัวไวด้ว้ย 

(เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น จงึของดบรกิารอาหารคํา่) 
20.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

 
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู ิ
01.50 น.          ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

  เทีย่วบนิที ่TK 68  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.35 ช ัว่โมง)  
15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



 
กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 49,900.- บาท 
ตลุาคม 03-10 ต.ค.63/04-11ต.ค.63 /10-17ต.ค.63/11-18 ต.ค.63/16-23 

ต.ค.63 
 17-24 ต.ค.63/18-25 ต.ค.63/23-30 ต.ค.63/25 ต.ค.-01 พ.ย.63       
 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาสําหรบัเด็ก 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 
 

ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเดีย่ว  
เพิม่เงนิอกีทา่นละ 9,000.- บาท 

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

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

 
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ 
ขอแนะนําใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวัน
เดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด สําหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 
ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  
(นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น) 
คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
 
คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 
คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น้ําดืม่บรกิารบนรถ วันละ 2 
ขวด 
คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ
เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 
คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซักรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ด ้
ระบ ุ
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทา่น / วัน) (คดิเป็น 7 วนั รวม
เทา่กบั 35 USD) 
คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 8  วนั รวมเทา่กบั  24 USD) 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม ลกัซูรยีส ์รเิวยีรร์า่ ตรุก ี8 วนั 
การชําระเงนิ งวดที1่: สํารองทีน่ ัง่มดัจําทา่นละ 10,000.- บาท    

  ภายใน 2 วนัหลงัจากทาํการจอง 
งวดที2่: ชําระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

*** เมือ่ทา่นชําระมดัจําแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําไดท้กุกรณี *** 
 
 



หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 3,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย อาท ิการ
ล่าชา้ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหต ุ 
ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่
สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรือสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้
ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนื
เงนิคา่ทัวรท์ีช่าํระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ
นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ําหนดซึง่ทางบรษัิท
ฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถทํา
การ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 
 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่น

เพือ่ขอคํายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บ
การยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้
ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่Twin/Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่
สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตรุก ีไมใ่ชม่าตรฐานสากล 
 โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ํา้ (ไมใ่ชถ่ํา้จรงิ) เพยีงแตต่กแตง่ใหเ้หมอืนกบัถํา้ทีอ่ยูใ่นเมอืงใตด้นิ

ใหม้ากทีส่ดุ  
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุก

ขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครื่องบนิโดย
เด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการ
ตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 
100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตาม
มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถ
นําขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
 
 



สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจถูกกําหนดใหตํ้่ากว่า

มาตรฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้่าย
ในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 


