
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 2562   : 08-17 มี.ค. / 22-31 มี.ค. / 29 มี.ค.-07 เม.ย. 62 
 

วนัแรก          สนำมบินสุวรรณภูม-ิอสิตันบูล 

19.00 น. พบกันที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สำยกำรบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ   คอยให้

กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงก่อนขึน้เคร่ือง 

23.50 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK 69  (บินตรง) 

  (ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 10.30 ช่ัวโมง) 



วนัทีส่อง         ฮิปโปโดรม-สุเหร่ำสีน ำ้เงิน-เซนต์โซเฟีย-อโุมงค์เกบ็น ำ้ใต้ดินเยเรบำตัน-พระรำชวงัทอปกำปึ-
พระรำชวงัโดลมำบำชเช่ 

06.20 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ให้ท่าน

ไดมี้เวลา ท าภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านท่ีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เม่ือ

เสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม HIPPODROME หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลาย

ท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง 

จากนั้นน าท่านชม สุเหร่ำสีน ำ้เงิน BLUE MOSQUE ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ือง

สีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์

เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องท าพิธีละหมาด 6 หอ เท่ากบั

สุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง 

สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย MOSQUE OF HAGIA SOPHIA ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ใน

อดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 

108 ต้น น าท่านชม อ่ำงเก็บน ้ำใต้ดินเยเรบำตัน  YEREBATAN UNDERGROUND CISTERNซ่ึงเป็น

อุโมงคเ์ก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึน

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ภายในอุโมงคมี์เสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ี

โดดเด่นมากท่ีสุดคือ เสำเมดูซ่ำ อิสระให้ท่านถ่ายภาพและชมความงามใตดิ้นของอุโมงค์เก็บน ้ าขนาด

ใหญ่ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

น าท่านชม พระรำชวังทอปกำปึ TOPKAPI PALACE สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็น

พิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระรำชวังทอปกำปึ  ห้องท่ีโด่งดังและเป็นท่ีสนใจคือห้อง

ทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกต

ใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีส าคัญ น าท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำชเ ช่  

DOLMABAHCE PALACE พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและ

ทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดเ้ผยแผข่ยายอ านาจออกไปอยา่งกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้าง

โดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผู ้

คลัง่ไคลยุ้โรปอยา่งสุดขอบ ดงันั้นไม่วา่จะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้น

คดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ บลัยนั เป็น

ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบั

ตกแต่งด้วยสวนไม่ดอกรายล้อมพระราชวงั ซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน



ประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมำหนัก 4.5 

ตัน ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในห้องทอ้งพระโรงใหญ่ ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ อาณาจกัรแหล่ง  

ชอ้ปป้ิง ISTINYE PARK บ่ายวนัน้ีถือวา่เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตวัจริง กบัแหล่งช้

อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็นห้างท่ีรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านไดเ้ลือกช้

อปป้ิงอยา่งจุใจ ไม่วา่จะเป็น PRADA, LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด ์ชั้น

น าอีกมากมาย ชั้นล่างของห้างก็มีร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร FAST FOOD ก็มี

หลากหลายใหท้่านเลือก เช่น MC DONALD’S, BURGER KING ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  ส่ิงทีต้่องควรระวัง 

ห้ำม ชอ้ปป้ิงสินคา้เพลินจนลืมนึกถึงน ้ าหนกักระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ห้ำม ชอ้ปป้ิงสินคา้

เพลินจนลืม เวลาท่ีนดัหมายไว,้ ห้ำม พูดว่าคร้ังแรกนึกว่าให้เวลาช้อปป้ิงนานเกินไป แต่พอถึงเวลานดั

หมายกลบักลายเป็นให้เวลาชอ้ปป้ิงนอ้ยเกินไปยงัซ้ือสินคา้ท่ีอยากไดไ้ม่ครบเลย ส าหรับร้านอาหารบาง

ร้านรับช าระเงินค่าอาหารดว้ยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพื่อความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตวัไวด้ว้ย  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น       

พกัค้ำงคืน ที ่   RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5*   หรือเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตุรก ี 

วนัสำม            ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปป้ิงตลำด สไปซ์ - เมืองชำนัคคำเล่ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก 

ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลด ำ เขา้กบั ทะเลมำร์มำร่ำ มี

ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี

เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่อง

แคบเหล่าน้ี ส่งท้ายคร่ึงวนัช่วงเช้าด้วยการน าท่านสู่ ย่ำนช้อปป้ิง ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต หรือตลาด

เคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 

รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้เลียบชายฝ่ังสู่ เมืองอีเซียบัท ECEABAT (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยูบ่ริเวณท่าเรือท่ีจะขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ ระหวา่ง
ทางท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขุนเขาสลบักบัรถวิ่งชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของ
บรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร  เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแลว้ น าท่านขา้มฟากสู่ เมือง
ชำนัคคำเล่ CANAKKALE (ใชเ้วลานัง่เรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

พกัค้ำงคืน ที ่    KOLIN HOTEL  5*   หรือเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตุรก ี 

 



วนัส่ี                  ม้ำไม้เมืองทรอย-วหิำรอะโครโปลสิ-เมืองคูซำดำซึ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ กรุงทรอย TROY ชม ม้ำไม้แห่งกรุงทรอย อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อนั

ชาญฉลาดในสมยันั้น สร้างข้ึน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดได้เห็น

ดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กำมัม PERGAMUM เป็น

สถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคญั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ วิหำรอะโครโปลิส ACROPOLIS ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดนใน

เทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณสถานท่ีมี

ความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ให้ท่านไดถ่้ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ี

ระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซำดำซึ KUSADASI (ระยะทาง 199  กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

พกัค้ำงคืน ที ่ CHARISMA HOTEL  5* หรือเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตุรก ี   

วันห้ำ               บ้ำนพระแม่มำรี-เมืองโบรำณเอฟฟิซุส-เมืองปำมุคคำเล่ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าเดินท่านสู่ เมืองโบรำณเอฟฟิซุส CITY OF EPHESUS อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัร

โรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส และอาคารส าคญัอีกแห่ง

คือ วหิำรแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่

ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 

ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

น าท่านสู่เยี่ยมชม บ้ำนพระแม่มำรี HOUSE OF VIRGIN MARY ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารี

มาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอน

นา แคเทอรีน เอมเมอริช เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราว

กบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 

ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระ

สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้าสามก๊อก ท่ี มีควำม

เช่ือว่ำเป็นก๊อกน ำ้ทีม่ีควำมศักดิ์สิทธ์ิ แทนควำมเช่ือในเร่ือง สุขภำพ ควำมร ่ำรวย และควำมรัก ถดัจากก๊อก



น ้าเป็น ก ำแพงอธิษฐำน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้าย

แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน น ำท่ำนช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภำพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิต

หนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น VERSACE , PRADA , 

MICHAEL KORS  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปำมุค

คำเล่ PAMUKKALE (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอีกหน่ึง

เมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก    น าท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมือง

ปำมุคคำเล่  ค าวา่ “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” PAMUK หมายถึง ปุยฝ้ำย และ 

KALE หมายถึง ปรำสำท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา

เซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 

“คำลดำกึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะ

กนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงาม

แปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปำมุคคำเล่ ได้รับกำรยกย่องจำก

องค์กำรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย 

(ปำมุคคำล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

พกัค้ำงคืน ที ่DOGA  HOTEL 5*   หรือเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตุรก ี            

วนัหก               เมืองปำมุคคำเล่-เมืองอนัตำเลยี 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ

หรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ 

น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามี

คุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตำเลีย ANTALYA (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 

ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ีราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนั

งดงาม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือนลว้นให้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่ำแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว



ภายในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีถือว่ามี

ความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องหำรภำยในโรงแรม 

พกัค้ำงคืน ที ่    CROWN PLAZA ANTALYA HOTEL  5*  หรือเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตุรก ี  

วนัเจ็ด            เมืองอนัตำเลยี-เมืองคอนย่ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตำเลีย ANTALYA ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ รวมถึง

ก าแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิร์ลคิ ทำวเวอร์” HIDIRLIK TOWER อีกหน่ึงหอคอยท่ีมีความส าคญั ซ่ึง

สร้างข้ึนจากหินสีน ้ าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็น

หอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ

เมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ ประตูเฮเด

รียน HADRIAN’S GATE ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน ในช่วงศตวรรษท่ี 2

โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ จ  านวน 3 ประตู ซ่ึงถือวา่เป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม ท่ำเรือโบรำณ ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีได้ถูกปรับปรุงให้เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมควำมงำม

ของอ่ำวที่เป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เน่ียน เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่ำแห่งตุรกี” ให้ท่านไดส้ัมผสั

อยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่านลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ท่ีมี

โรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมน ้ าตกท่ีไหล

จากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัว่าเป็นความแปลกใหม่ ซ่ึงแตกต่างจากน ้ าตกทัว่ๆไปใน

เมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นล าธารน ้ า นบัว่าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียว

อยา่งท่านไม่ควรพลาด  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส ASPENDOS ท่ีอยูห่่างประมาณ 45 กิโลเมตร น าท่านชม โรง

ละครท่ีมีความยิ่งใหญ่ สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน 

มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ตเมน้ท ์ท่ีมีหอ้งส าหรับนกัแสดงเพื่อไวเ้ปล่ียน

เคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซา้ยและดา้นขวายงัมีทางท่ียืน่ออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ี

นั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครท่ีสามารถจุได้ประมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ี

สวยงาม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภาพท่ีแกะสลกัอยา่งงดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสาม

ส่วนท่ีประดบัด้วยน ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืน ๆ เช่น เสาท่ีถูกตกแต่งอย่างสวยงามท่ีอยู่บนทางเดิน 

สถานท่ีท าการคา้ขาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ KONYA ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร



เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะได้

เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

พกัค้ำงคืน ที ่    ANEMON HOTEL  5*    หรือเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตุรก ี

วนัแปด            เมืองคอนย่ำ-เมืองคปัปำโดเกยี-โชว์ระบ ำหน้ำท้อง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ MEVLANA MUSEUM เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามใช้

ส าหรับท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการ

เขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง 

ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑ์เมฟลาเป็นสุสาน

ของ เมฟลำนำ เจลำเลดดิน รูมี ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบั

ประดาฝาผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม 

สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย CAPPADOCIA 

(ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะพกัเปล่ียน

อิริยาบถด้วยการเขา้ชม CARAVANSARINE สถานท่ีพกัแรมของพ่อคา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ี

ยิง่ใหญ่ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ GOREME OPEN AIR MUSEUM ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

คริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมาก

เพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม 

โบสถ์เซนต์บำร์บำรำ โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเป้ิล ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อธัยาศยั จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงำนเซรำมิค และ โรงงำนเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และ

ของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ ำหน้ำท้อง” BELLY DANCE ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัค้ำงคืน ที ่    BEST WESTERN PREMIUM CAVE HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

!! หมำยเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดำว แทน !! 

 

 

 



วนัเก้ำ              นครใต้ดินไคมคัล-ึชมเมืองคปัปำโดเกยี-กรุงเทพมหำนคร 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทวัร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม 

 (ทัวร์น่ังบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ค่ำขึ้นบอลลูนประมำณท่ำนละ 230 ดอลล่ำสหรัฐ ในกรณีที่

ช ำระเป็นเงินสด และ 240 ดอลล่ำสหรัฐ ในกรณีที่ช ำระด้วยบัตรเครดิต)  เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับ

ท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด  (ส ำหรับท่ำนที่ไม่ได้ซ้ือ ทัวร์ขึน้บอลลูน อิสระพักผ่อนที่

โรงแรมได้ตำมอธัยำศัย) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคล ี เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยั

จากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่ง

ทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

น าท่านชม เมืองคัปปำโดเกีย ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปำโดเกีย  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ี

อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ ดินแดนม้ำพันธ์ุดี ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและ

เถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน 

แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดู

ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัวา่ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้

ประกำศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี จากนั้น

ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนทอพรม อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั   

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 2009 

  (ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 1.30 ช่ัวโมง)  

22.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอสิตันบูล (แวะเปลีย่นเทีย่วบิน) 

วนัทีสิ่บ           กรุงเทพมหำนคร 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 8.55 ช่ัวโมง) 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ***  
 

 



*** ส ำคัญมำกโปรดอ่ำน *** 

ในกรณีทีต้่องออกตั๋วภำยใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท ำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุณำสอบถำม 

ทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเทีย่วบินหรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำมิ

เช่นน้ัน ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดใดทั้งส้ิน 

  
 

อตัรำค่ำบริกำร   คณะวนัที่ 08-17 มี.ค.62 / 22-31 มี.ค. 62 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน    ราคาท่านละ 49,900.-        บาท     

เดก็ ต ่ากวา่ 12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 47,900.-        บาท    

เดก็ อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 46,900.-        บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ   9,000.-        บาท  
 

อตัรำค่ำบริกำร   คณะวนัที่ 29 มี.ค.-07 เม.ย.62 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน    ราคาท่านละ 50,900.-        บาท    

เดก็ ต ่ากวา่ 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 48,900.-        บาท   

เดก็ อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี   (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 47,900.-        บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ 10,000.-        บาท  
   

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์เร่ิมต้นที่ท่ำนละ  95,000.- บำท (รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเม่ือที่น่ัง 

CONFIRM เท่ำน้ัน) 

**รำคำอำจมกีำรปรับขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่ 

สำยกำรบินประกำศปรับ และทีม่เีอกสำรยืนยนัเท่ำน้ัน (คดิ ณ วนัที ่16 พ.ย. 2561) ** 
 

ข้อแนะน ำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นักท่องเทีย่วทรำบก่อนกำรเดินทำง 

• ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
• กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง HAND CARRY (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 



อตัรำค่ำบริกำรนีร้วมถึง 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/

ท่ำน) 
✓ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอำยุเกนิ 85 ปี) 
✓ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 
✓ ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 
✓ เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 8 วนั รวมเท่ำกบั 40 USD) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ำกบั  30 USD) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม ริเวยีร่ำ ตุรก ี10 วนั 

กำรช ำระเงิน งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด     ภำยใน 45 วนัล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 
 

กรณยีกเลกิทวัร์ โปรแกรม พรีเมีย่ม ริเวยีร่ำ ตุรก ี10 วนั 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมำยเหตุ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 



▪ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้้องคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีต้องนั่งรถเข็น WHELLCHAIR, เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัว
ของท่านจะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอREFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ ท่ีนัง่ LONG LEG โดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขัดข้อง 
ตวัอย่างเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (ประตูฉุกเฉินมีน ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางด้าน
สุขภาพร่างกาย และท่ีส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ LONG LEG นั้น จะข้ึนอยู่กบัเจา้หน้าท่ี
เช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
TRIPLE ROOM ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้ห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่
สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 



▪ โรงแรมระดับ 5 ดำว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมกำรเดินทำงน้ัน บำงโรงแรมอำจจะไม่เที่ยวเท่ำกับมำตรฐำน 5 ดำว สำกล 
ระดับของโรงแรมทีร่ะบุน้ันเป็นกำรจัดอนัดับของกำรท่องเทีย่วประเทศตุรก ี

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัใน
ถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
▪ พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี

รวดเร็ว ขอแนะน าวา่ท่านสามารถน ากระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 


