
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บินเช้า ถงึเยน็ พกัผ่อนเตม็อิม่ โดยสายการบินกาต้าร์ 
ล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเน่ียน "ริเวยีร่าแห่งตุรก"ี  

ชมสุเหร่าสีน า้เงนิหน่ึงในสัญลกัษณ์ของอสิตนับูล ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) 
 เยือน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

สัมผสัสวนดอกทิวลปิ ต้นก าเนิดของโลก 
พกัโรงแรม ระดบั 5 ดาว 7 คืน พกัโรงแรมถ า้ 1 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกยี 



 
06.00 น.  พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  QATAR AIRWAYS เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ
  ต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เคร่ือง 
09.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS   เทีย่วบินที ่QR 831 
12.35 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพ่ือเปลีย่นเทีย่วบิน) 
14.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS      เทีย่วบินที ่QR 243  
18.30 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงอสิตันบูล หลงัขากผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านสู่ทีพ่กั 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฮิปโปโดรม  หรือ สนำมแข่งมำ้โบรำณ มีเสำโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลำยท่ียำว 20 
เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทั้งเสำมีงำนแกะสลกัอนัมีควำมหมำยและมีค่ำยิ่ง จำกนั้นน ำ
ท่ำนชม สุเหร่าสีน า้เงิน ท่ีมำของช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินเป็นเพรำะเขำใชก้ระเบ้ืองสีน ้ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน 
ซ่ึงท ำเป็นลำยดอกไมต่้ำง ๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยำ่งแต่อยูภ่ำยนอกคือ 
หอประกำศเชิญชวนเม่ือถึงเวลำท่ีจะตอ้งท ำพิธีละหมำด MINARET 6 หอ เท่ำกบัสุเหร่ำท่ีนครเมกกะ 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินต่อไปชมสถำนท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชำวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทำงศำสนำคริสต ์ภำยในมี
เสำงำมค ้ ำท่ีสลกัอย่ำงวิจิตร และประดบัไวง้ดงำม 108 ตน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน 
สร้ำงข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ ำส ำหรับใชใ้นพระรำชวงั ส ำรองไว้
ใชย้ำมท่ี กรุงอิสตนับูล ถูกขำ้ศึกปิดลอ้มเมือง  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

หลังทำนอำหำรเรียบร้อยแล้วน ำท่ำนชม พระราชวังทอปกาปึ สร้ำงข้ึนในสมัยสุลต่ำนเมห์เมตท่ี 2 
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑ์พระรำชวงัทอปกำปิ ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือ
ห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้ ำค่ำมำกมำย โดยมีกริชแห่งทอปกำปึด้ำมประดบัดว้ย
มรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีส ำคัญ น ำท่ำนเข้ำชมภำยใน อีเมอร์กัน พาร์ค 
สวนสำธำรณะท่ีสวยท่ี สุดและมี ช่ือเสี ยงท่ี สุดของตุรกี  โดยท่ีตลอดเดือน เมษำยน ของทุกปี 

วนัทีส่อง ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวัง        

  ทอปกาปึ – อเีมอร์กนั พาร์ค - เข้าชมสวนดอกทวิลปิ - ช้อปป้ิง แบรนด์เนม 

   

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– โดฮา - อสิตันบูล  



สวนสำธำรณะแห่งน้ีจะใชเ้ป็น สถานทีจั่ดงาน เทศกาลดอกทิวลิป TULIP FESTIVAL 2018 โดยแท้จริง
แล้ว ประเทศตุรกี เป็นต้นก าเนิดดอกทิวลิปของโลก   คนส่วนใหญ่จะเข้ำใจผิดว่ำเป็นประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ให้ท่ำนไดอิ้สระกบักำรถ่ำยภำพดอกทิวลิปหลำกสี หลำยสำยพนัธ์ุ นบัเป็นลำ้น ๆ ดอก ได้
ตำมอธัยำศยั ส่งทำ้ยช่วงบ่ำยดว้ยกำรน ำท่ำนสู่อำณำจกัรแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี  ISTINYE PARK ช่วงบ่ำยวนัน้ี
ถือว่ำเป็นสวรรค์ของนักช้อปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมตวัจริง กบัแหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหรำท่ีสุด 
พร้อมเป็นห้ำงท่ีรวบรวมสินคำ้แบรนด์เนมท่ีมำกท่ีสุด ให้ท่ำนได้เลือกช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ ไม่ว่ำจะเป็น 
PRADA, LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นน ำอีกมำกมำย ชั้นล่ำงของ
หำ้งก็มีร้ำนอำหำรหรูหรำมำกมำย หรือจะเลือกเป็นอำหำร FAST FOOD ก็มีหลำกหลำยใหท้่ำนเลือก เช่น 
MC DONALD’S, BURGER KING ร้ำนไอศกรีมต่ำง ๆ  ส่ิงที่ต้องควรระวัง ห้าม ชอ้ปป้ิงสินคำ้เพลินจน
ลืมนึกถึงน ้ ำหนกักระเป๋ำขำกลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ห้าม ชอ้ปป้ิงสินคำ้เพลินจนลืม เวลำท่ีนดัหมำย
ไว,้ ห้าม พูดว่ำคร้ังแรกนึกว่ำให้เวลำช้อปป้ิงนำนเกินไป แต่พอถึงเวลำนัดหมำยกลบักลำยเป็นให้เวลำ        
ช้อปป้ิงน้อยเกินไปยงัซ้ือสินคำ้ท่ีอยำกไดไ้ม่ครบเลย ส ำหรับร้ำนอำหำรบำงร้ำนรับช ำระเงินค่ำอำหำร
ดว้ยเงิน ลีร่ำ เท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นท่ำนจะตอ้งมีเงิน ลีร่ำ ติดตวัไวด้ว้ย  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น       
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5*     หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบขนำดใหญ่และสองฝ่ังมีควำมสวยงำมมำก 
ช่องแคบน้ีท ำหนำ้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวำ่งยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหวำ่ง ทะเลด า THE BLACK SEA เขำ้
กบั ทะเลมาร์มาร่า SEA OF MARMARA มีควำมยำว 32 กิโลเมตร ให้ท่ำนได้ชมทิวทศัน์ทั้งสองขำ้งท่ี
สวยงำมตระกำรตำของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยุทธศำสตร์ท่ีส ำคญัยิ่งในกำรป้องกนัประเทศตุรกี
อีกด้วย เพรำะมีป้อมปืนตั้งเรียงรำยอยู่ตำมช่องแคบเหล่ำน้ี น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ เป็น
พระรำชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงควำมเจริญอยำ่งสูงสุดทั้งทำงวฒันธรรมและทำงวตัถุของจกัรวรรดิออตโต
มนั ใช้เวลำก่อสร้ำงทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสำนของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บกำรตกแต่งอยำ่ง
สวยงำม และไม่ค  ำนึงถึงควำมส้ินเปลืองใด ๆ ทั้ งส้ิน ภำยนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรำยล้อม
พระรำชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่ำวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส ภำยในประกอบดว้ยห้องหับต่ำง ๆ และฮำเร็ม 
ตกแต่งดว้ยโคมระยำ้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมำหนกั 4.5 ตนั ส่งทำ้ยช่วงเช้ำดว้ยกำร
จำกนั้นเดินทำงสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ หรือตลำดเคร่ืองเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของฝำกได้

วนัทีส่าม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ตลาดสไปซ์ - เมืองชานัคคาเล่  

   



ในรำคำย่อมเยำ ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชำหรือกำแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อย่ำง 
แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทำชิโอ ฯลฯ  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

หลงัทำนอำหำรเรียบร้อยแลว้เดินทำงโดยรถโคช้เลียบชำยฝ่ังสู่ เมืองอีเซียบัท (ระยะทำง 307 กิโลเมตร 
ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยูบ่ริเวณท่ำเรือท่ีจะขำ้มฟำกสู่ เมืองชำนคัคำเล่ 
ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของขุนเขำสลบักบัรถวิ่งชำยทะเล ผำ่นบำ้นเรือน
ของบรรดำเหล่ำเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงกำรเกษตร เมืองถึงท่ำเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแลว้ น ำท่ำนขำ้มฟำกสู่ 
เมืองชานัคคาเล่  (ใช้เวลาน่ังเรือ ประมาณ 45 นาท)ี ตั้งอยูริ่มทะเลมำร์มำร่ำ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ KOLIN HOTEL  5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ กรุงทรอย ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอำวุธยุทโธปกรณ์อนัชำญ
ฉลำดในสมยันั้น สร้ำงข้ึน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหำกำพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตำ
ของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเปอร์กามัม เป็นสถำนท่ีตั้งของโบรำณ
สถำนท่ีส ำคญั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ วิหารอะโครโปลิส  ซ่ึงถูกกล่ำวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยมี โรง
ละครท่ีชนัท่ีสุดในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพกบัโบรำณสถำนท่ีมีควำมสวยงำม 
และรู้ถึงควำมเฉลียวฉลำดของชำวเติร์กในสมยัโบรำณ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกได้ตำม
อธัยำศยั น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคูซาดาซึ  (ระยะทำง 199 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.20 
ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญัทำงกำรคำ้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 
 
 
 

 
 
 

วนัทีส่ี่  ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองเปอร์กามมั  - วหิารอะโครโปลสิ-เมืองคูซาดาซึ  

   



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GRAND BELISH HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอำณำจกัรโรมนั ชม อำคำรท่ี
เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส และอำคำรส ำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่ง
จักรพรรดิเฮเดรียน สร้ำงข้ึนถวำยแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ควำมโดเด่นของวิหำรแห่งน้ีคืออยู่ในสภำพท่ี
สมบูรณ์มำก จำกนั้นปิดทำ้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร ซ่ึงสร้ำง
โดยสกดัเขำ้ไปในไหล่เขำให้เป็นท่ีนัง่ สำมำรถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชำกร
ในยคุนั้น สร้ำงสมยักรีกโบรำณ แต่พวกโรมนัมำปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มำกข้ึน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น ำท่ำนสู่เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี ซ่ึงเช่ือกนัวำ่เป็นท่ีสุดทำ้ยท่ีพระแม่มำรีมำอำศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์น
บำ้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยำ่ปำฏิหำริย ์โดยแม่ชีตำบอดชำวเยอรมนั ช่ือ แอนนำ แคเทอรีน เอมเมอริช เม่ือปี 
ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยำยสถำนท่ีไวใ้นหนังสืออย่ำงละเอียดรำวกบัเห็นด้วยตำตนเอง เม่ือเธอ
เสียชีวิตลง มีคนพยำยำมสืบเสำะคน้ห้ำบำ้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับำ้นพระแม่มำรีไดรั้บ
กำรบูรณะเป็นบำ้นอิฐชั้นเดียว ภำยในมีรูปป้ันของพระแม่มำรี ซ่ึงพระสันตปำปำ โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้
เคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณด้ำนนอกของบ้ำน มีก๊อกน ้ ำสำมก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถดัจำกก๊อกน ้ ำเป็น ก าแพงอธิษฐาน 
ซ่ึงมีควำมเช่ือวำ่หำกตอ้งกำรใหส่ิ้งท่ีปรำรถนำเป็นควำมจริงให้เขียนลงในผำ้ฝ้ำยแลว้น ำไปผกูไว ้
แลว้อธิษฐำน น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภำพ
ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตำลี เช่น VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS  
อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ได้ตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล่ (ระยะทำง
ประมำณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ควำม
สนใจเป็นจ ำนวนมำก  น ำท่ำนชมควำมมหศัจรรยท์ำงธรรมชำติ ณ เมืองปามุคคา ค ำวำ่ “ปามุคคาเล่” ใน
ภำษำตุรกี หมำยถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” PAMUK หมำยถึง ปุยฝ้าย และ KALE หมำยถึง ปราสาท เป็น
น ้ำตกหินปูนสีขำวท่ีเกิดข้ึนจำกธำรน ้ำใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน 
(แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมำณท่ีสูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่ำงออกไป
ทำงทิศเหนือ รินเอ่อล้นข้ึนมำเหนือผิวดิน และท ำปฏิกิริยำจบัตวัแข็งเกำะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น 
ลดหลัน่กนัไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อนัสวยงำมแปลกตำ และโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ยำกจะหำท่ีใดเหมือน จนท ำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น ำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ ำพุ
เกลือแร่ร้อน  
 
 

วนัทีห้่า  เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ศูนย์ผลติเส้ือหนัง - เมืองปามุคคาเล่  

   



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ RICHMOND THERMAL  HOTEL 5*    หรือเทยีบเท่า           

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัทำนอำหำรเรียบร้อยแลว้น ำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ ำพุเกลือแร่ร้อน น ำท่ำน
ชมหนำ้ผำท่ีขำวกวำ้งใหญ่ดำ้นขำ้งของอ่ำงน ้ ำ เป็นรูปร่ำงคลำ้ยหอยแครงและน ้ ำตกแช่แข็ง ถำ้มองดูจะดู
เหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย น ้ ำแร่ท่ีไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่ำง
ต่ำง ๆ อย่ำงมหัศจรรย ์น ้ ำแร่น้ีมีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือ
น ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบติัในกำรรักษำโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ควำมดนัโลหิตสูง โรคทำงเดิน
ปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่น ้ำพุร้อนสำมำรถรักษำโรคได ้

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอันตาเลีย (ระยะทำงประมำณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 
ชัว่โมง) เป็นเมืองท่องเท่ียวชำยทะเลท่ีตั้งอยูริ่มชำยฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน MEDITERRANEAN SEA 
ซ่ึงตั้งอยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศำสตร์ ซ่ึงสำมำรถยอ้นกลบัไป
ประมำณ 150 ปีก่อนคริสตกำล ส ำหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ีรำบชำยฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขำและ
ทอ้งทะเลอนังดงำม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมำเยอืนลว้นใหก้ำรยกยอ่งวำ่เป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถำนท่ี
ท่องเท่ียวภำยในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติและท่องเท่ียวทำงประวติัศำสตร์ท่ี
ถือวำ่มีควำมเก่ำแก่มำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ RAMADA PLAZA HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองอนัตาเลยี 

   



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองอันตาเลีย  ชมควำมงดงำมของอนุสำวรียโ์บรำณ รวมถึงก ำแพงเมือง 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิร์ลิค ทำวเวอร์” อีกหน่ึงหอคอยท่ีมีควำมส ำคญั ซ่ึงสร้ำงข้ึนจำกหินสีน ้ ำตำลอ่อนเพื่อ
ใชเ้ป็นป้อมปรำกำร หรือ ประภำคำรในอดีต ฮิดิร์ลิค ทำวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขำ้งมีควำมโดด
เด่นและเป็นจุดหมำยทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกล้อมรอบไป
ดว้ยร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรมำกมำย จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ประตูชยัซ่ึงสร้ำงข้ึนตำมช่ือของจกัรพรรดิโรมนั
เฮเดรียน ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้ำงข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ จ  ำนวน 3 ประตู ซ่ึงถือวำ่เป็น
ประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนชม ท่าเรือโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัท่ำเรือ
แห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส ำคญัส ำหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคำ้โครงเดิมไว ้จำกนั้น
น ำท่ำน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เน่ียน เจำ้ของสมญำนำม “ริเวียร่า
แห่งตุรก”ี ให้ท่ำนไดส้ัมผสัอยำ่งใกลชิ้ดโดยกำรล่องเรือท่ีตกแต่งคลำ้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพำท่ำนลดั
เลำะไปตำมหนำ้ผำต่ำงๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดำว สร้ำงเรียงรำยอยู่ตำมหน้ำผำ และท่ีพลำดไม่ไดเ้รือจะ
พำท่ำนล่องไปชมน ้ ำตกท่ีไหลจำกหนำ้ผำไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวำ่เป็นควำมแปลกใหม่ ซ่ึง
แตกต่ำงจำกน ้ ำตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดำ้นล่ำงจะเป็นล ำธำรน ้ ำ นบัว่ำเป็นอีกหน่ึง
ประสบกำรณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยำ่งท่ำนไม่ควรพลำด  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแอสเพนโดส ท่ีอยู่ห่ำงประมำณ 45 กิโลเมตร น ำท่ำนชม โรงละครท่ีมี
ควำมยิง่ใหญ่สัมผสัอยำ่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีควำมสวยงำมและสำมำรถจุผูช้มไดป้ระมำณ 20,000 คน มีเวทีแสดง
ดำ้นหลงัท่ีถูกสร้ำงข้ึนหลำยชั้นเหมือนกบัอพำร์ตเมน้ท ์ท่ีมีหอ้งส ำหรับนกัแสดงเพื่อไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่ง
กำย นอกจำกนั้นทำงดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำยงัมีทำงท่ียืน่ออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนัง่ ผำ่นชม
โบรำณสถำน ควำมสวยงำมของโรงละครท่ีสำมำรถจุไดป้ระมำณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงำม ประดบั
ตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภำพท่ีแกะสลกัอยำ่งงดงำม ดำ้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสำมส่วนท่ีประดบั
ดว้ยน ้ ำพุ และยงัมีซำกโบรำณอ่ืน ๆ เช่น เสำท่ีถูกตกแต่งอย่ำงสวยงำมท่ีอยู่บนทำงเดิน สถำนท่ีท ำกำร
คำ้ขำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอนย่า ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 
1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงท่ีส ำคญัของภูมิภำคแถบน้ีอีกดว้ย ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภำพ
ท่ีงดงำมตำมธรรมชำติตลอดสองฝ่ังทำงของภูมิภำคตอนกลำงของประเทศตุรกี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

วนัทีเ่จ็ด เมืองเก่าอนัตาเลยี – ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน - เมืองคอนย่า 

   



น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  ANEMON HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3.20 ชัว่โมง) ระหว่ำงทำงให้ท่ำนไดแ้วะ
พกัเปล่ียนอิริยำบถดว้ยกำรเขำ้ชม CARAVANSARINE สถำนท่ีพกัแรมของพ่อคำ้ชำว เติร์ก สมยัออตโต
มนั ท่ียิง่ใหญ่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
จำกนั้นน ำท่ำนชม นครใต้ดินไคมัคลี เกิดจำกกำรขุดเจำะพื้นดินลึกลงไป 10 กวำ่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยั
จำกขำ้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่ำงท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยำ่ง
ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ ำ ห้องถนอมอำหำร ห้องครัว ห้องอำหำร โบสถ์ ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ท่ำน
ชม เมืองคัปปาโดเกีย  ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรยแ์ปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวย
หิน และเสำรูปทรงต่ำง ๆ ท่ีงดงำม คัปปาโดเกียเป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ แปลว่ำ ดินแดนม้าพันธ์ุดี 
ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือ
ประมำณ 3 ลำ้นปีท่ีแล้ว เถ้ำลำวำท่ีพ่นออกมำและเถ้ำถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบัถม
เป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟ
ไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลำ้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง 
กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยจนผูค้นในพื้นท่ีเรียก
ขำนกนัว่ำ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีจำกนั้นให้ท่ำนไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน
เซรามิค อิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้และของท่ีระลึกไดต้ำมอธัยำศยั  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จำกนั้นน ำท่ำนชม “ระบ าหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสำวนอ้ยชำวตุรกี 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  UCHISAR KAYA CAVE HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่า 

 
05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบีข้องโรงแรม (ทัวร์

น่ังบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระเป็น

วนัทีเ่ก้า เมืองคปัปาโดเกยี – ทัวร์เสริมบอลลูน - พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ –บ้านพกัของมนุษย์ถ า้ -  
  สนามบินองัการ่า  

   

วนัทีแ่ปด เมืองคอนย่า-เมืองคปัปาโดเกยี-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบ าหน้าท้อง 

   



เงินสด และ 210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพ่ือ
เปิดประสบการณ์ใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด  (ส าหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ือ ทัวร์ขึน้บอลลูน อิสระพกัผ่อนทีโ่รงแรมได้
ตามอธัยาศัย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชม พิพธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิด
ของชำวคริสต์ท่ีตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ ำเป็นจ ำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยงัเป็นกำร
ป้องกนักำรรุกรำนของชนเผ่ำลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกบัศำสนำคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา , โบสถ์
มังกร และ โบสถ์แอปเป้ิล ใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปกบัภูเขำรูปทรงต่ำง ๆ ไดต้ำมอธัยำศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 พิเศษ!! เข้ำชม บ้านพักของมนุษย์ถ ้าพื้นเมือง ของชำวพื้นเมือง CAPPADOCIA พร้อมด่ืมชำ กำแฟ 
เน่ืองจำกธรรมเนียมของชำวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้ำเยี่ยมเยียนก็จะมอบชำ กำแฟ เป็น WELCOME DRINK 
เพื่อแสดงถึงน ้ ำใจและมิตรภำพระหวำ่งเพื่อนใหม่ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพบำ้นพื้นเมืองท่ีมีผูค้น
อำศยัอยูจ่ริงๆ น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบิน ณ กรุงองัคาร่า  

 
21:20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR 258  

 
01:00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพ่ือเปลีย่นเทีย่วบิน) 
02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS    เทีย่วบินที ่QR 836  
12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสิ่บ  สนามบินกรุงโดฮา  - กรุงเทพมหานคร 

   



 

ก าหนดการเดินทาง        ตลอดเดือน เมษายน 2561 
 

ราคา 39,900.- บาท  30 มี.ค.-08 เม.ย. / 01-10 เม.ย. 61/19-28 เม.ย.61 /          
 22 เม.ย.-1พ.ค.61 และ 29เม.ย.-08พ.ค.61 

ราคา 43,900.- บาท  13-22 เม.ย.61  

ราคา 41,900.- บาท  06-15 เม.ย.61 / 27 เม.ย.-06 พ.ค.61  
 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน จึงไม่มรีาคาส าหรับเด็ก 
ท่านทีม่คีวามประสงค์จะนอนห้องพกัเดี่ยว ต้องเพิม่เงิน ดังนี ้
เดินทางเดือน เมษายน 2561 เพิม่เงินอกีท่านละ 9,000.- บาท 

 
 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยืนยนัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่31 ต.ค. 2560) ** 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วมถึง 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว QATAR AIRWAYS     (น า้หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกนิ 30 ก.ก./ท่าน) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 
✓ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกนิ 85 ปี) 
✓ ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ำด่ืมบริกำรบนรถ วนัละ 1 ขวด 
✓ ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 
✓ เจำ้หนำ้ท่ีไกดค์นไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่ำน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่ำน / วนั) (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 45 USD) 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) 
 
 
 



 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
• กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบัญชี         นายโสฬส ศิริวลัลภ 
 เลขทีบ่ัญชี      175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

 

กรณยีกเลกิทวัร์ โปรแกรม ริเวยีร่า-ทวิลปิ ตุรก ี10 วนั 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 50-59 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 10,000บำท/ท่ำน+ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี)  
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-49 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% ของค่ำทวัร์  

 
หมายเหตุ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
• ในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิม่เงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บิน  กำรนดัหยดุงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้ห้ไดม้ำกท่ีสุดเน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทั
ตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ี
ทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้  ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ ก่อนเดินทำง 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำน
ช ำระมำแลว้  หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง เน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้
เมือง  

• ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทำง
บุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

• ตัว๋เคร่ืองบินน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ออกตั๋วแล้วไม่สามารถท า REFUND ได้ ทุกกรณ ี
• เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ บริษทัฯ 

ไม่สำมำรถคืนเงินท่ำนไดใ้นทุกรณี 



 
 

โรงแรมและห้อง 
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง

TRIPLE ROOM ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั
ซ่ึงอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

• โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

• โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เที่ยวเท่ากับมาตรฐาน 5 ดาว สากล 
ระดับของโรงแรมทีร่ะบุน้ันเป็นการจัดอนัดับของการท่องเทีย่วประเทศตุรก ี

• ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 


