
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง        08-17 มี.ค. / 22-31 มี.ค. / 29 มี.ค.-07 เม.ย.    

 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

19.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ   

คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสนีํ้าเงิน-เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บนํ้าใตดิ้น 

                                        เยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาชเช่ 

06.20 น. เดินทางถึง กรงุอิสตันบูล หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้    

ใหท่้านไดมี้เวลา ทาํภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านท่ีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้เคาน์เตอร์รับแลก

เงิน เม่ือเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ นาํท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหนา้สู่ภตัตาคาร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นนาํท่านชม สเุหร่าสนีํา้เงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีนํ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบ้ืองสีนํ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป 

เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทําพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ้าท่ี

สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น นําท่านชม อ่างเก็บนํ้าใต้ดินเยเรบาตัน 

Yerebatan Underground Cistern ซ่ึงเป็นอุโมงค์เก็บนํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล 

สามารถเก็บนํ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ภายในอุโมงคมี์เสา

กรีกตน้สูงใหญ่คํ้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดคือ เสาเมดซู่า อิสระ

ใหท่้านถ่ายภาพและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บนํ้ าขนาดใหญ่ไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นําท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑ์พระราชวงัทอปกาปึ ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ี

สนใจคือห้องท้องพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบัติ และวตัถุลํ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้าม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีสาํคญั นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดล



 

มาบาชเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทาง

วฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซ่ึงได้เผยแผ่ขยายอาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 

พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี  

 

 

เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอยา่งสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การ

ดาํรงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้ งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดย

สถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่ง

อยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไม่ดอกรายลอ้มพระราชวงั ซ่ึงอยูเ่หนืออ่าว

เล็ก ๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้ บนัไดลูกกรง 

แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตัน ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในห้องทอ้งพระโรงใหญ่ 

ส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ อาณาจกัรแหล่ง  ชอ้ปป้ิง Istinye Park บ่ายวนัน้ีถือวา่เป็นสวรรค์

ของนักช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตวัจริง กบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็นห้างท่ี

รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, 

LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นนาํอีกมากมาย ชั้นล่างของ

ห้างก็มีร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก 

เช่น Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  สิ่ งท่ีตอ้งควรระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิง

สินคา้เพลินจนลืมนึกถึงนํ้ าหนกักระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, หา้ม ชอ้ปป้ิงสินคา้เพลินจนลืม 

เวลาท่ีนัดหมายไว,้ หา้ม พูดวา่คร้ังแรกนึกว่าให้เวลาชอ้ปป้ิงนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมายกลบั

กลายเป็นให้เวลาชอ้ปป้ิงน้อยเกินไปยงัซ้ือสินคา้ท่ีอยากไดไ้ม่ครบเลย สาํหรับร้านอาหารบางร้านรับ

ชาํระเงินค่าอาหารดว้ยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพ่ือความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตวัไวด้ว้ย  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน       

พกัคา้งคืน ท่ี    Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัสามของการเดินทาง      ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ชอ้ปป้ิงตลาด สไปซ ์

                                        เมืองชานคัคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่อง

แคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และ

เอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มี

ความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี

เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง

แคบเหล่าน้ี ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงเชา้ดว้ยการนาํท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice 

Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น



 

เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอันเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็น

ถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้เลียบชายฝ่ังสู่ เมืองอีเซียบทั Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยู่บริเวณท่าเรือท่ีจะข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ 
ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขนุเขาสลบักบัรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรือน
ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสตัว ์แปลงการเกษตร  
 
 
เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแลว้ นาํท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale (ใชเ้วลานั่ง
เรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า  

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Kolin Hotel  5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี  

วนัสี่ของการเดินทาง     มา้ไมเ้มืองทรอย-วหิารอะโครโปลิส-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of Troy อนั

โด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั้น สร้างข้ึน เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่

โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านออก

เดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีสาํคญั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดน

ในเทพนิยายมี โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบัโบราณ

สถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ให้ท่านไดถ่้ายภาพเก็บ

ไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199  

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Charisma Hotel  5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี    

วนัหา้ของการเดินทาง     บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ

อาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ Library 

of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 

สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้น

ปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้าง

โดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากร

ในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน 



 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่

มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณ

ดา้นนอกของบา้น มีก๊อกนํ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือวา่เป็นก๊อกนํา้ท่ีมีความศกัด์ิสทิธ์ิ 

 

 

 แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความรํ่ารวย และความรัก  ถัดจากก๊อกนํ้ าเป็น กําแพง

อธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไป

ผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน นาํท่านชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนงัคณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิต

หนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , 

Michael kors  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปา

มุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็น

อีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก    นาํท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 

ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คาํวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย

ฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึน

จากธารนํ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสม

อยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้

ข้ึนมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิ

ประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใด

เหมือน จนทาํให้ ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง

แห่งนํ้ าพเุกลือแร่ร้อน  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Doga  Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี             

วนัหกของการเดินทาง     เมืองปามคุคาเล่-เมืองอันตาเลีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ้ าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้ง

ใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ้ าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ 

เมฆหรือปุยฝ้าย นํ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์

นํ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาด่ืม เพราะเช่ือวา่มี



 

คุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่นํ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง)  เ ป็นเ มืองท่องเ ท่ียวชายทะเลท่ีตั้ งอยู่ ริมชาย ฝ่ังทะเลเมดิ เตอร์ เร เ นียน 

Mediterranean Sea ซ่ึงตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมือง

ประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สาํหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ี

ราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือนลว้นให้การ

ยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้ นก็มีทั้ งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 

 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Crown Plaza Antalya Hotel  5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี   

วนัเจ็ดของการเดินทาง     เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ 

รวมถึงกาํแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรล์ิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ความสาํคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีนํ้ าตาลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาํท่าน

สู่ ประตเูฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จาํนวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นนาํท่านชม 

ท่าเรือโบราณ Old Habour ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีสาํคญั

สาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเ์นี่ยน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่า

แห่งตรุกี” ใหท่้านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่าน

ลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือ

จะพาท่านล่องไปชมนํ้ าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวา่เป็นความแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่างจากนํ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นลาํธารนํ้ า นับว่าเป็นอีก

หน่ึงประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 



 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos ท่ีอยูห่่างประมาณ 45 กิโลเมตร นาํท่านชม 

โรงละครท่ีมีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถจุ

ผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ตเมน้ท์ ท่ีมีห้อง

สาํหรับนกัแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซา้ยและดา้นขวายงัมีทางท่ียื่นออกไป

เหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครท่ีสามารถจุได้

ประมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงาม ประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนพร้อมด้วยภาพท่ีแกะสลกัอย่าง

งดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีประดบัดว้ยนํ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืน ๆ เช่น เสาท่ีถูก

ตกแต่งอย่างสวยงามท่ีอยู่บนทางเดิน สถานท่ีทาํการคา้ขาย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า 

Konya ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลาง

ท่ีสาํคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสอง

ฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Anemon Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตรุกี 

 

 

วนัแปดของการเดินทาง    เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย-โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม

ใชส้าํหรับทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไป

ทาํการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอย

ข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึง

ของ พิพิธภณัฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รมีู Mevlana Celaleddin 

Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาด้วย จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหวา่งทางให้ท่านไดแ้วะพกัเปล่ียนอิริยาบถดว้ยการ

เขา้ชม Caravansarine สถานท่ีพกัแรมของพอ่คา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ียิง่ใหญ่ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้า

เป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศัย 



 

จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของ

ท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Best Western Premium Cave Hotel  หรือเทียบเท่า 
!! หมายเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ้ําเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัเกา้ของการเดินทาง     นครใตดิ้นไคมคัลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรงุเทพมหานคร 

05.00 น. สาํหรับท่านท่ีสนใจ ทวัรข์ึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม 

 (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 230 ดอลล่า

สหรัฐ ในกรณีท่ีชําระเป็นเงินสด และ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีชําระด้วยบัตร

เครดิต) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด  
 (สาํหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข์ึ้นบอลลนู อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมี

ชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้ า 

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ

ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส นํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ี

เรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  จากนั้นให้ท่านไดแ้วะ

ชม โรงงานทอพรม อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั   

20.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

22.15 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับลู (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 



 

01.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 8.55 ชั่วโมง) 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service ***  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร   คณะวนัท่ี 08-17 มี.ค. / 22-31 มี.ค.  

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

เด็ก ตํ่ากวา่ 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 47,900.-        บาท    

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

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ   9,000.-        บาท  

 

อตัราค่าบรกิาร   คณะวนัท่ี 29 มี.ค.-07 เม.ย. 

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

เด็ก ตํ่ากวา่ 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 48,900.-        บาท   

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

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ 10,000.-        บาท  

   



 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm 

เท่านั้น) 
 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 16 พ.ย. 2561) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น า้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 8 วนั รวมเท่ากบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม พรเีม่ียม รเิวียรา่ ตรุกี 10 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 



 

 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม พรเีม่ียม รเิวียรา่ ตรุกี 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) 
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนัง่รถเขน็ Whellchair, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่าน
จะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้
เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขดัข้อง 
ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีนํ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพ
ร่างกาย และท่ีสาํคญัอาํนาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Leg นั้น จะข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้



 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้น
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้ห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่
สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการนาํกระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีระบไุว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เท่ียวเท่ากบั

มาตรฐาน 5 ดาว สากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี

รวดเร็ว ขอแนะนาํวา่ท่านสามารถนาํกระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 


