
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เดนิทาง  08-17 ม.ีค. / 22-31 ม.ีค. / 29 ม.ีค.-07 เม.ย. 62  
 
วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 

19.00 น. พบกนัที ่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประต ู 10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ TK  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ   

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ฮปิโปโดรม-สุเหรา่สนี ้าเงิน-เซนตโ์ซเฟีย-อุโมงคเ์ก็บน ้าใตด้นิ 

                                    เยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาชเช ่

06.20 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้    

ใหท้า่นไดม้เีวลา ท าภารกจิสว่นตวั หรอืบางทา่นทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ีเ่คานเ์ตอรร์บั

แลกเงนิ เมือ่เสรจ็ภารกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้ มุ่งหนา้สูภ่ตัตาคาร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่น

ปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระน้ันก็ยงัสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลกัอนัมคีวามหมายและมี

คา่ยิง่ จากน้ันน าทา่นชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี า้เงนิเป็นเพราะเขา

ใชก้ระเบือ้งสนี า้เงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นช ัน่ ทวิ

ลปิ เอกลกัษณเ์ดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด 

Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ จากน้ันน าทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจบุนัเป็นที่

ประชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ ภายในมเีสางามค า้ที่

สลกัอยา่งวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ น าทา่นชม อ่างเก็บน ้าใตด้นิเยเรบาตนั Yerebatan 

Underground Cistern ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน า้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในอสิตนับูล สามารถเก็บน า้ไดม้าก

ถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่ 6 ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญค่ า้

เรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีโ่ดดเด่นมากทีส่ดุคอื เสาเมดูซา่ อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ

และชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน า้ขนาดใหญไ่ดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 เปลีย่นเป็น

พพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปึ หอ้งทีโ่ดง่ดงัและเป็นทีส่นใจคอืหอ้ง

ทอ้งพระคลงัอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิ และวตัถลุ า้คา่มากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกต

ใหญ ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรตั เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญั น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาชเช ่

Dolmabahce Palace พระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวฒันธรรมและทาง

วตัถขุองจกัรวรรดอิอตโตมนั ซ ึง่ไดเ้ผยแผ่ขยายอ านาจออกไปอยา่งกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งนีส้รา้ง

โดย สลุตา่น อบัดลุ เมอซทิ ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความทีส่ลุตา่นทรง

เป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสดุขอบ ดงัน้ันไม่วา่จะเป็นศลิปะ วฒันธรรม การด ารงชวีติ ตลอดจน

การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิน้ พระราชวงัแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกคูใ่จชาวอาเม

เน่ียน ชือ่ บลัยนั เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกทีไ่ดร้บัการตกแตง่อยา่งสวยงาม 

ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแตง่ดว้ยสวนไม่ดอกรายลอ้มพระราชวงั ซ ึง่อยูเ่หนืออา่วเล็ก ๆ ของชอ่ง

แคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่ง ๆ ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจยีระไน 

และ โคมไฟมหมึาหนกั 4.5 ตนั ซ ึง่แขวนไวอ้ยา่งโดดเดน่ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ ่สง่ทา้ยชว่งบ่าย

ดว้ยการน าทา่นสู ่ อาณาจกัรแหลง่  ชอ้ปป้ิง Istinye Park บ่ายวนันีถ้อืวา่เป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิง



สนิคา้แบรนดเ์นมตวัจรงิ กบัแหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุ หรหูราทีส่ดุ พรอ้มเป็นหา้งทีร่วบรวมสนิคา้แบ

รนดเ์นมทีม่ากทีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ไม่วา่จะเป็น PRADA, LOUIS VITTON, 

HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด ์ ช ัน้น าอกีมากมาย ช ัน้ลา่งของหา้งก็มรีา้นอาหารหรหูรา

มากมาย หรอืจะเลอืกเป็นอาหาร Fast Food ก็มหีลากหลายใหท้า่นเลอืก เชน่ Mc Donald’s, 

Burger King รา้นไอศกรมีตา่ง ๆ  สิง่ทีต่อ้งควรระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมืนึกถงึน า้หนัก

กระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกนิ 20 กโิลกรมั, หา้ม ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมื เวลาทีนั่ดหมายไว,้ หา้ม พูด

วา่คร ัง้แรกนึกวา่ใหเ้วลาชอ้ปป้ิงนานเกนิไป แตพ่อถงึเวลานัดหมายกลบักลายเป็นใหเ้วลาชอ้ปป้ิงนอ้ย

เกนิไปยงัซ ือ้สนิคา้ทีอ่ยากไดไ้ม่ครบเลย ส าหรบัรา้นอาหารบางรา้นรบัช าระเงนิคา่อาหารดว้ยเงนิ ลรีา่ 

เทา่น้ัน เพือ่ความสะดวกทา่นควรมเีงนิลรีา่ตดิตวัไวด้ว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่       

 พกัคา้งคนื ที ่Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*   หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี 

วนัสามของการเดนิทาง      ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ชอ้ปป้ิงตลาด สไปซ ์

                                   เมอืงชานคัคาเล่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าทา่น ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบ

ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชยี 

เช ือ่มระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 

กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทศันท์ ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรสัทีเ่ป็นจดุ

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบ

เหลา่นี ้สง่ทา้ยคร ึง่วนัชว่งเชา้ดว้ยการน าทา่นสู ่ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market 

หรอืตลาดเคร ือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งประดบั ชา

หรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งช ือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ฯลฯ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้เลยีบชายฝ่ังสู ่เมอืงอเีซยีบทั Eceabat (ระยะทาง 307 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4.20 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงเล็ก ๆ ทีอ่ยู่บรเิวณทา่เรอืทีจ่ะขา้มฟากสู ่ เมอืงชานัคคาเล ่

ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ีส่วยงามของขนุเขาสลบักบัรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรอืน

ของบรรดาเหลา่เศรษฐ ีปศุสตัว ์แปลงการเกษตร  

 เมอืงถงึทา่เรอื ณ เมอืงอเีซยีบทัแลว้ น าทา่นขา้มฟากสู ่ เมอืงชานคัคาเล่ Canakkale (ใชเ้วลาน่ัง

เรอื ประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 พกัคา้งคนื ที ่ Kolin Hotel  5*   หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี 

วนัสีข่องการเดนิทาง     มา้ไมเ้มอืงทรอย-วหิารอะโครโปลสิ-เมอืงคูซาดาซ ึ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าทา่นสู ่กรุงทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อนัโดง่ดงั 

เป็นหน่ึงในอาวธุยทุโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยัน้ัน สรา้งขึน้ เพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกที่

หลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่

เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถานทีต่ ัง้ของโบราณสถานทีส่ าคญั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถกูกลา่วขวญัถงึประหน่ึงดนิแดนใน

เทพนิยายม ี โรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกซึง่จผุูช้มไดถ้งึ10,000 คน ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัโบราณ

สถานทีม่คีวามสวยงาม และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของชาวเตริก์ในสมยัโบราณ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ

เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงคูซาดาซ ึ Kusadasi (ระยะทาง 199 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัทางการคา้อกีเมอืงหน่ึงของตรุก ี



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 พกัคา้งคนื ที ่    Charisma Hotel  5* หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี   

วนัหา้ของการเดนิทาง     บา้นพระแม่มาร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ-เมอืงปามุคคาเล่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทา่นสู ่ เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของ

อาณาจกัรโรมนั ชม อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณข์อง นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library 

of Celsus และอาคารส าคญัอกีแห่งคอื วหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian 

สรา้งขึน้ถวายแดจ่กัรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนีค้อือยูใ่นสภาพทีส่มบูรณม์าก 

จากน้ันปิดทา้ยกนัทีส่ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่

สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุน้ัน สรา้งสมยักรกีโบราณ แตพ่วกโรมนัมาปรบัปรงุใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นสูเ่ยีย่มชม บา้นพระแม่มาร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เช ือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มาร ี

มาอาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลงันี ้ ถกูคน้พบอยา่ปาฏหิารยิ ์ โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมนั ชือ่ 

แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีน

บรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายาม

สบืเสาะคน้หา้บา้นหลงันี ้จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับา้นพระแม่มารไีดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอฐิช ัน้

เดยีว ภายในมรีปูป้ันของพระแม่มาร ี ซ ึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ 

บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกีอ๊กน า้สามกอ๊ก ที ่ มคีวามเชือ่ว่าเป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์ 

แทนความเชือ่ในเร ือ่ง สุขภาพ ความร า่รวย และความรกั ถดัจากกอ๊กน า้เป็น ก าแพง

อธษิฐาน ซ ึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไป

ผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติ

หนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ี เชน่ Versace , Prada , 

Michael kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากน้ันน าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงปา

มุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เป็นอกี

หน่ึงเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก    น าทา่นชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิณ 

เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale ค าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตรุก ี หมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” 

Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน า้ตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน า้

ใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปูน (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่น

ปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ ัง้อยูห่่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มา

เหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร ิว้ เป็นแอง่ เป็นช ัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูปิระเทศ

เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาทีใ่ดเหมอืน 

จนท าให ้ ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมอืงแห่งน า้พุเกลอื

แรร่อ้น  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 พกัคา้งคนื ที ่Doga  Hotel 5*   หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี            

วนัหกของการเดนิทาง     เมอืงปามุคคาเล่-เมอืงอนัตาเลยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้น น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้ง

ใหญด่า้นขา้งของอา่งน า้ เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน า้ตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจาก

หมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย น า้แรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะช ัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่ง



มหศัจรรย ์ น า้แรนี่ม้อีณุหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืน ามาดืม่ 

เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิ

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงอนัตาเลยี Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชายทะเลทีต่ ัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

Mediterranean Sea ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี เป็นอกีหน่ึงเมอืงประวตัศิาสตร ์

ซ ึง่สามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีกอ่นครสิตกาล ส าหรบัตวัเมอืงน้ันตัง้อยูบ่นทีร่าบชายฝ่ังแคบๆ 

ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนักท่องเทีย่วทีเ่คยมาเยอืนลว้นใหก้ารยกยอ่งวา่เป็น 

“รเิวยีรา่แห่งตรุก”ี ซ ึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงน้ันก็มที ัง้สว่นทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

และทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีถ่อืวา่มคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งหารภายในโรงแรม 

 พกัคา้งคนื ที ่Crown Plaza Antalya Hotel  5*  หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี  

วนัเจ็ดของการเดนิทาง     เมอืงอนัตาเลยี-เมอืงคอนย่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมความสวยงามของ เมอืงอนัตาเลยี Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรยีโ์บราณ รวมถงึ

ก าแพงเมอืง ซ ึง่เป็นทีต่ ัง้ของ “ฮดิริล์คิ ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อกีหน่ึงหอคอยทีม่คีวามส าคญั 

ซึง่สรา้งขึน้จากหนิสนี า้ตาลออ่นเพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการ หรอื ประภาคารในอดตี ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์

เป็นหอคอยทรงกลมทีค่อ่นขา้งมคีวามโดดเดน่และเป็นจดุหมายทางดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแห่งหน่ึง

ของเมอืง ปัจจบุนัหอคอยถกูลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นอาหารมากมาย จากน้ันน าทา่นสู ่ประตู

เฮเดรยีน Hadrian’s Gate ประตชูยัซ ึง่สรา้งขึน้ตามชือ่ของจกัรพรรดโิรมนัเฮเดรยีน Roman 

Emperor Hadrian ในชว่งศตวรรษที ่ 2โดยประตูน้ันถูกสรา้งขึน้ในรปูแบบทรงโคง้ จ านวน 3 ประต ู

ซ ึง่ถอืวา่เป็นประตทูีส่วยทีส่ดุแห่งหน่ึงของประเทศตรุกอีกีดว้ย จากน้ันน าทา่นชม ท่าเรอืโบราณ Old 

Habour ซึง่ปัจจบุนัทา่เรอืแห่งนีไ้ดถ้กูปรบัปรงุใหเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีส่ าคญัส าหรบันักทอ่งเทีย่วโดย

ยงัคงเคา้โครงเดมิไว ้จากน้ันน าทา่น ล่องเรอืชมความงามของอ่าวทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิ

เตอรเ์น่ียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “รเิวยีรา่แห่งตรุก”ี ใหท้า่นไดส้มัผสั

อยา่งใกลช้ดิโดยการลอ่งเรอืทีต่กแตง่คลา้ยกบัเรอืโจรสลดั เรอืจะพาทา่นลดัเลาะไปตามหนา้ผาตา่งๆ 

ทีม่โีรงแรมระดบั 5 ดาว สรา้งเรยีงรายอยูต่ามหนา้ผา และทีพ่ลาดไม่ไดเ้รอืจะพาทา่นลอ่งไปชมน า้ตกที่

ไหลจากหนา้ผาไหลลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเน่ียน นับวา่เป็นความแปลกใหม่ ซ ึง่แตกต่างจากน า้ตกทัว่ๆไป

ในเมอืงไทย สว่นใหญจ่ะไหลลงดา้นลา่งจะเป็นล าธารน า้ นับวา่เป็นอกีหน่ึงประสบการณท์ีนั่กทอ่งเทีย่ว

อยา่งทา่นไม่ควรพลาด  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแอสเพนโดส Aspendos ทีอ่ยูห่่างประมาณ 45 กโิลเมตร น าทา่น

ชม โรงละครทีม่คีวามยิง่ใหญ ่Roman Theater สมัผสัอยา่งใกลช้ดิ ซ ึง่มคีวามสวยงามและสามารถจุ

ผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มเีวทแีสดงดา้นหลงัทีถู่กสรา้งขึน้หลายช ัน้เหมอืนกบัอพารต์เมน้ท ์ ทีม่ี

หอ้งส าหรบันักแสดงเพือ่ไวเ้ปลีย่นเคร ือ่งแตง่กาย นอกจากน้ันทางดา้นซา้ยและดา้นขวายงัมทีางทีย่ืน่

ออกไปเหมอืนกบัระเบยีงทีต่ดิตอ่กบัทีน่ั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครทีส่ามารถจุ

ไดป้ระมาณ 15,000 คน ซึง่มเีวททีีส่วยงาม ประดบัตกแตง่ดว้ยหนิออ่นพรอ้มดว้ยภาพทีแ่กะสลกัอยา่ง

งดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามสว่นทีป่ระดบัดว้ยน า้พุ และยงัมซีากโบราณอืน่ ๆ เชน่ เสาทีถ่กู

ตกแตง่อยา่งสวยงามทีอ่ยูบ่นทางเดนิ สถานทีท่ าการคา้ขาย จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคอนยา่ 

Konya ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคู ในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็น



ศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนีอ้กีดว้ย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีง่ดงามตาม

ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของประเทศตรุก ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 พกัคา้งคนื ที ่Anemon Hotel  5*    หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี

วนัแปดของการเดนิทาง    เมอืงคอนย่า-เมอืงคปัปาโดเกยี-โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลาม

ใชส้ าหรบัท าสมาธ ิ Whirling Dervishes โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปท า

การหมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายกอ่นทีจ่ะไปหมุนได ้ ผูท้ีม่สีมาธมิากตวัจะลอย

ขึน้เมือ่หมุนไปชว่งเวลาหน่ึง กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม สว่นหน่ึง

ของ พพิธิภณัฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูม ีMevlana Celaleddin Rumi 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้ี

มากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสสุานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตรของเมฟ

ลาดว้ย จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.20 ช ัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะพกัเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม 

Caravansarine สถานทีพ่กัแรมของพ่อคา้ชาว เตริก์ สมยัออตโตมนั ทีย่ิง่ใหญ่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั จากน้ันให ้

ทา่นไดแ้วะชม โรงงานเซรามคิ และ โรงงานเพชร อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึได ้

ตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากน้ันน าทา่นชม “ระบ าหน้าทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

 พกัคา้งคนื ที ่    Best Western Premium Cave Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 !! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เตม็ จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัเกา้ของการเดนิทาง     นครใตด้นิไคมคัล-ึชมเมอืงคปัปาโดเกยี-กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. ส าหรบัทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

  (ทวัรน์ั่งบอลลนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 230 ดอลล่า

สหรฐั ในกรณีทีช่ าระเป็นเงินสด และ 240 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษิทับอลลนู รอรบัทา่น เพือ่เปิดประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่ควรพลาด  

  (ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดซ้ ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  

เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัรนูครใตด้นิไคมคัลี

มชี ัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนีม้คีรบเคร ือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ 

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 น าทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบ

เขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหนิ และเสารปูทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่



เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุน่แรก ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ ดนิแดนมา้พนัธุด์ ีต ัง้อยู่

ทางตอนกลางของตรุก ี เป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่

ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บรเิวณจนทบัถม

เป็นแผ่นดนิช ัน้ใหม่ขึน้มา จากน้ันกระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นหนิ แผ่นดนิภเูขาไฟ

ไปเร ือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปู แทง่ 

กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีก

ขานกนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นี้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี จากน้ันใหท้า่นไดแ้วะชม 

โรงงานทอพรม อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั   

20.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

22.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงอสิตนับูล (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 8.55 ช ัว่โมง) 

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  
อตัราคา่บรกิาร   คณะวนัที ่ 08-17 ม.ีค. / 22-31 ม.ีค. 62 

ผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น    ราคาทา่นละ 49,900.-        บาท     

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี         (เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 47,900.-        บาท    

เด็ก อายตุ ่ากวา่ 12 ปี      (ไม่เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น)  ราคาทา่นละ 46,900.-        บาท    

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว       ราคาทา่นละ   9,000.-        บาท  

 

อตัราคา่บรกิาร   คณะวนัที ่ 29 ม.ีค.-07 เม.ย. 62 

ผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น    ราคาทา่นละ 50,900.-        บาท    

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี         (เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 48,900.-        บาท   

เด็ก อายตุ ่ากวา่ 12 ปี      (ไม่เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญอ่กี 2 ทา่น)  ราคาทา่นละ 47,900.-        บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว       ราคาทา่นละ 10,000.-        บาท  

   

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่น้ัน) 

 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่16 พ.ย. 2561) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯ ขอแนะน าให ้

นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบั ช ัน้นักท่องเที่ยว สายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลนส์ (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 

กโิลกรมั/ท่าน) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิเป็น 8 วนั รวมเทา่กบั 40 USD) 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม รเิวยีรา่ ตรุก ี10 วนั 

การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด  ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม รเิวยีรา่ ตรุก ี10 วนั 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หกัเงนิ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

 

หมายเหต ุ

▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดินทางต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสาย

การบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึง

และรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคืน ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษที่ตอ้งน่ังรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและสมาชกิภายในครองครวัของ

ท่านจะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครองครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งคอยดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 



ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง

ไดแ้ละในกรณีที่ยกเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิัทไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่น้ัน(ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

▪ ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนั

วา่ทวัรน้ั์นๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์น

ยกเลกิบรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึง่คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะน่ังทีท่างสายการบนิก าหนด

ไว ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรงและสามารถชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เคร ือ่งบินมีเหตุขดัขอ้ง 

ตวัอย่างเชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีน ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) มิใชผู่ท้ี่ปัญหาทางดา้น

สุขภาพรา่งกาย และที่ส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมตัิเร ือ่งที่น่ัง Long Leg น้ัน จะขึน้อยู่กบัเจา้หน้าที่

เชค็อนิของทางสายการบนิเทา่น้ัน บรษิทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

▪ เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง

Triple Room ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มกัมีความแตกต่างกนัซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรก ีในชว่งทีเ่ป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร ือ่งปรบัอากาศ จะเปิดใหบ้รกิารในชว่งเฉพาะ

ชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน 

▪ โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หน้าที่คอยยกกระเป๋า หรอืบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ที่เขา้พัก 

ดงัน้ันเพื่อความสะดวกและรวดเรว็ ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้หอ้งพกัของท่านเองจะเป็นการดทีีสุ่ด แต่ถา้ไม่

สะดวกเจา้หนา้ทีจ่ะบรกิารน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของทา่นแตจ่ะใชเ้วลานานพอสมควร 

▪ โรงแรมระดบั 5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เที่ยวเท่ากบั

มาตรฐาน 5 ดาว สากล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบุนัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเทีย่วประเทศตรุก ี

▪ ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีมทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิเชน่มดีพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครมีโลช ัน่น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร ัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20 กโิลกรมั  

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่งไดต้อ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกน้ัีน ส่วนใหญ่จะมไีม่เพยีงพอ ในกรณีทีท่่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าที่

รวดเรว็ ขอแนะน าวา่ทา่นสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไม่รบีรอ้นทางมคัคเุทศกช์าวไทย 

และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของทา่น 


