
 

 

 
 
 

                                                     รหสัโปรแกรม : 24978  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร์/ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ธันวาคม 65     25 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 / 31 ธ.ค.65 – 08 ม.ค.66  

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง พกัโรงแรม 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - อสิตันบูล  

2 
ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน า้เงิน – เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบ 
บอสฟอรัส – พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ช้อปป้ิตลาดสไปซ์ – 
ช้อปป้ิง จัตุรัสทกัซิม 

Tryp by Wyndham Hotel 5 ดาว 
หรือเทยีบเท่า มารตฐานตุรกี 

3 
พระราชวงัทอปกาปึ – มัสยดิสุไลมานิเย่ - ชุมชนชาวยวิเกาแก่
เมืองชานัคคาเล่ 

Kolin Hotel 5 ดาว 
หรือเทยีบเท่า มารตฐานตุรกี 

4 ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองอะลาชาตึ - เมืองอชิเมียร์ 
Kaya Izmir Thermal Hotel 5 ดาว  

หรือเทยีบเท่า มารตฐานตุรกี 

5 เมืองอชิเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ 
Pam Thermal  Hotel 5 ดาว 
หรือเทยีบเท่า มารตฐานตุรกี 

6 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกยี Uchisar Kaya Hotel  

7  เมืองคัปปาโดเกีย Uchisar Kaya Hotel 

8 เมืองคัปปาโดเกีย – แหล่งสกียอดเขาเออร์ซิเยส - กรุงอสิตันบูล  

9 กรุงอสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร  

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 



 

 

 

 

19.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน N  ประตู 7 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ   

คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึน

เคร่ือง 

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.40 ช่ัวโมง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.50 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อย

แลว้    ให้ท่านไดมี้เวลา ท าภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านท่ีตอ้งการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้

เคาน์เตอร์รับแลกเงิน เม่ือเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหนา้โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่ง

ม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วนปลายท่ี

ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะ

ทั้ งเสามีงานแกะสลักอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง 

จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน า้เงนิ Blue Mosque ท่ีมา

วนัที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ - อสิตันบูล 

วนัที่ 2  ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน า้เงนิ – เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส – พระราชวงั 
  โดลมาบาเช่ – ช้อปป้ิตลาดสไปซ์ – ช้อปป้ิง จัตุรัสทักซิม 



 

 

ของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลาย

ดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอ

ประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ 

จากนั้นน าท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์

แห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอย่างวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 
108 ตน้  

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยโุรป และเอเชีย 

เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 

กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็น



 

 

จุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรเคียอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่

ตามช่องแคบเหล่าน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่  
Dolmabahce Palace เ ป็นพระราชวัง ท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุด
ทั้ งทางวัฒนธรรมและทางวัต ถุของ
จักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้ งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของ
ยุโรปและตะวนัออกท่ีได้รับการตกแต่ง
อย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อก
รายล้อมพระราชวัง ซ่ึงอยู่ เหนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี  ช่องแคบบอสฟอรัส  Bosphorus ภายใน
ประกอบดว้ยห้องหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และ
โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั จากนั้นน าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market 
หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือ
จะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ 

ส่งทา้ยกนัดว้ยชอ้ปป้ิงยา่น จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ตั้งอยูใ่น ย่านเบโลกลู Beyoglu 
ในเขตยุโรปของนครอีสตนับูล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และถือเป็นหัวใจของนครอี
สตนับูล สมยัใหม่ เป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิม
ฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบนัเทิง ร้านคา้ตกตกแต่งหลากหลายสไตล์ 
คาเฟต์นั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนนท่ีไม่เคยหลบัใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ส าหรับ



 

 

นักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ไฮไลท์ท่ีส าคญัของ 
Taksim Square อีกอยา่งหน่ึงกคื็อ รถรางสีแดงแสด ท่ีว่ิงจาก
จัตุรัสทักซิมไปตามถนนใกล้กันกับสถานีทูเบล ซ่ึงเป็น
สถานีรถไฟใตดิ้นท่ีเก่าแห่งหน่ึงในกรุงอิสตนับูล 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง       

พกัค้างคืน ที่     Tryp by Wyndham Hotel 5*   หรือเทียบเท่า 

มาตรฐานตุรก ี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็น

พิพิ ธภัณฑ์ในปี  ค .ศ .  1924 พิพิธภัณฑ์

พระราชวงัทอปกาปิ หอ้งท่ีโด่งดงัและเป็นท่ี

สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นท่ีเก็บ

สมบัติ และวตัถุล ้ าค่ามากมาย โดยมีกริช

แห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 

เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท่ี์ส าคญั 

น าท่านชม มัสยิดสุไลมานิเย่ Suleymaniye Mosque สร้างข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1550 ตามค าสัง่

ของสุลต่านสุลยัมานผูเ้กรียงไกร เป็นมสัยิดท่ีใหญ่และสง่างามท่ีสุดของอิสตนับูล  ออกแบบ

โดย มิมาร์ ซินาน สถาปนิกออตโตมนัผูโ้ด่งดงั โดยตั้งใจให้สร้างออกมาอย่างยิ่งใหญ่และ

หรูหรากว่า Hagia Sophia ซินาน หยิบยมสไตลก์ารออกแบบแนว จูเดโอ-คริสเตียน มาใชเ้ป็น

ตวัอยา่งในการอา้งอิง ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนกคื็อ Dome of the Rock ซ่ึงสร้างข้ึนตามพระ

วิหารโซโลมอน ในกรุงเยรูซาเลม สุลต่านสถลยัมานยกตนเองวา่เป็นเหมือนกษตัริยโ์ซโลมอน 

กษตัริยผ์ูป้ราดเปร่ืองของจูดาห์ และ อิสราเอล 

วนัที่ 3  พระราชวงัทอปกาปึ – มัสยดิสุไลมานิเย่ – ชุมชนชาวยวิเก่าแก่ - เมืองชานัคคาเล่ 



 

 

จากนั้นน าท่านสมัผสับรรยากาศใหม่ท่ีเทรนดก์ าลงัมาแรงสุด ๆ กบัการชมเมืองอิสตนับูลในรูปแบบสไตล์

เมืองเก่า ยา่น Fener & Balat เป็นชุมชนชาวยวิ เก่าแก่กวา่ 100 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเก่าของกรุงอิสตนับูล 

ซ่ึงบริเวณน้ีจะอยูใ่นบริเวณส่วนท่ีเป็นฝ่ังยโุรป ชาวยวิส่วนใหญ่จะสร้างบา้นตามแนวสนัเขาเล่นระดบัอยา่งมี

เอกลกัษณ์ ตวัอาคารเองกดู็คลาสสิคในแบบตึกเก่าแก่ และท่ีส าคญัยงัแต่งแตม้ไปดว้ยสีสนัสดใสสะดุดตาน่า

มองมิใช่นอ้ย จนท าใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิค ชิค เก๋ เก๋ ถูกใจบรรดา หนุ่ม สาว และช่างภาพเป็นอนัมาก บอก

ไดค้  าเดียววา่ถูกใจใช่เลย 

  



 

 

กลางวนั พเิศษ !!! รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร Seven Hill Restaurant 

เป็นร้านอาหารที่เหล่าบรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity ทั้งหลายต่างกใ็ห้การยอมรับว่า เป็น

ร้านอาหารที่มีววิที่สวยที่สุดในอสิตนับูล  

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้เลียบชายฝ่ังสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ระยะทาง 310 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามตลอด
สองขา้งทาง  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ที่     Kolin Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเกยี 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพคู่กบั ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of 

Troy อนัโด่งดงั เป็นหน่ึงในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยั

นั้น สร้างข้ึน เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหา

กาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน า

ท่านออกเดินทางสู่ เมืองอชิเมียร์ Izmir (ระยะทาง 368 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณ

สถานท่ีส าคญั คือ เมืองโบราณเอฟฟีซุส City of Ephesus 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี Red Dragon Restaurant 

วนัที่ 4  ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองอะลาชาตึ - เมืองอิชเมียร์ 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะลาชาตึ Alacati (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ            

1 ชั่วโมง)  เ ป็นเมืองชายฝ่ัง
ทะเล ตั้ งอยู่บนแหลม Cesme 

ของทะเลอีเจ้ียน บรรยกากาศ

คล้ายกับเราอยู่ในอาณาจักร 

ก รี ก  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  ถ นน 

ทางเดิน ท่ีสร้างด้วยหินก้อน

เล็ก ก้อนใหญ่ สลับเรียงราย

กนัไป มีการแต่งแตม้สีสนัของ

บา้น ประตูบา้น ระเบียงบา้น ดูคลา้ยกบัเราเดินทางเล่นท่ี ซานโตริน่ี มีร้าน คาเฟ่ต ์น่ารัก สีสนั

สดใส บอกไดเ้ลยว่า เหมาะกบัการถ่ายภาพทุกมุม อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น ชิลด ์ชิลด ์ถ่ายภาพ

กนัแบบจุใจ กดชตัเตอร์กนัรัว ๆ เลยงานน้ี หลงัจากถ่ายรูป เช็คอิน กนัแบบสุดกนัแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พกัค้างคืน ที่  Kaya Izmir Thermal Hotel Izmir 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเกยี    

  
  



 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง)  อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็น

สญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอีก

แห่งคือ วหิารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่

เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้าง

สมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลติเส้ือ

วนัที่ 5  เมืองอิชเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ 



 

 

หนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บั

แบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ได้ตาม
อธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจ านวน

มาก    น าท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ค าวา่ “ปามุคคา

เล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา

เซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมา

จากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท า

ปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็น

ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน 

จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน 

น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาว

กวา้งใหญ่ดา้นขา้งของ

อ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ย

หอยแครงและน ้ าตกแช่

แ ข็ ง  ถ้ า ม อ ง ดู จ ะ ดู

เหมือนสร้างจากหิมะ 

เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่

ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมี

อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามี



 

 

คุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ที่        Pam Thermal  Hotel 5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเกยี 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 400 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก

เติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่

น ้ าของประเทศ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 

Cappadocia (ระยะทาง 232 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้

ท่านได้แวะพกัเปล่ียนอิริยาบถดว้ยการเขา้ชม 

Caravansarine สถานท่ีพักแรมของพ่อค้าชาว 

เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ียิง่ใหญ่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ที่     Uchisar Kaya Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 

  !! หมายเหตุ ในกรณทีีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธิเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 
 

 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทัวร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเช้า พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของ

โรงแรม 

 (ทัวร์น่ังบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 300USD  ในกรณีที่

ช าระเป็นเงนิสด และ 320USD ในกรณทีี่ช าระด้วยบัตรเครดติ) 

วนัที่ 6  เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกยี 

วนัที่ 7  เมืองคปัปาโดเกยี 



 

 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 

(ส าหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ือ ทัวร์ขึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนที่โรงแรมได้ตามอธัยาศัย)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุ

ถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่

เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา  St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake 

Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตาม

อธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ Lagarto Restaurant  



 

 

  เป็นร้านอาหารช่ือดงัท่ีเหล่าบรรดา Blogger ทั้งหลายนิยมมาถ่ายรูป ท าคอนเทน้ต ์ไม่ควรพลาด

  จริงๆ 

น าท่านสู่ โรงงานเซรามิค ใหท่้านไดช้มการสาธิตการท าเคร่ืองเซรามิค วา่มีกรรมวิธีการท าเป็น

อย่างไร เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ไปจนถึงการเขียนลายต่าง ๆ ท่ีเป็นลายเฉพาะของตุร

เคีย โรงงานแห่งน้ีไดผ้ลิตและส่งออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก จากนั้นต่อดว้ยการ ชอ้ปป้ิง 

โรงงานเพชร ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก ได้เวลาพอสมควร น าท่าน

เดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks Valley เป็นหินเนินทรง

สูงใหญ่ท่ีมีรูปร่างคลา้ยหวัเห็ด 3 หวั รูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานกพริาบ Pigeon 

Valley เป็นหนา้ผาท่ีชาวเมืองโบราณไดข้ดุเจาะเป็นรูเพ่ือใหน้กพิราบไดเ้ขา้ไปไปท ารังอาศยัอยู ่

ในสมัยก่อนนั้นชาวเมืองใช้นกพิราบเป็นผูส่้งสารในบริเวณท่ีอยู่อาศัยเหล่านั้ น ได้เวลา

พอสมควรน าท่านเดินทางสู่  หุบเขาอูชิซาร์ Uchisar Valley ให้ท่านไดถ่้ายภาพดา้นหน้า เป็น

หุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาแห่งน้ีจะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด 

อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปทัว่ทั้งภูเขาบริเวณนั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั อุชิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูง

ท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้ นอุชิซาร์ มีไวท้  าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ เพ่ือใชส้อดส่องขา้ศึกท่ีจะมารุกราน อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรเกีย 

พกัค้างคืน ที่     Uchisar Kaya Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 

  !! หมายเหตุ ในกรณทีีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธิเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 
 

 

เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ียอดฮิตส าหรับคนนักท่องเท่ียวทัว่ทุก

มุมโลกท่ีมาเยือนดินแดนแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น หนุ่ม สาว เด็ก 

ผูใ้หญ่ และโดนใจท่ีสุดคือตากลอ้งช่างภาพทั้งหลายท่ีตอ้งการ

เก็บภาพสวย ๆ ของหญิงาม หนุ่มหล่อ ท่ีโพสต์ท่าทางต่าง ๆ 

บนรถ คลาสสิค คาร์ Classic Car เป็นภาพท่ีหากยาก โดยท่ีมี

ภ าพ เห ล่ านั้ น จะ มี ลู กบอล ลูน  ลอย เ ต็ มท้อ ง ฟ้ า  เ ป็ น

องคป์ระกอบท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยกบักิจกรรมน้ี ซ่ึงรถคลาสสสิค 

พร้อมคนขบัขบัรถ จะพาท่านนัง่รถลดัเลาะไปตามจุดส าคญั ท่ี

เป็นไฮไลท ์โดยจะแวะจอดให้ท่านไดเ้ก็บภาพวิวสวยๆ คู่คบั

รถโบราณกนัอยา่งจุใจ พลาดไม่ไดจ้ริง ๆ (ทัวร์ น่ังรถ คลาสสิค คาร์ นี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ 

ค่าทัวร์ประมาณท่านละ 60USD ในกรณีที่ช าระเป็นเงินสด และ 80USD ในกรณีที่ช าระด้วย

บัตรเครดติ) 

(ส าหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ือ ทัวร์น่ังรถ คลาสสสิค คาร์ อสิระพกัผ่อนที่โรงแรมตามอธัยาศัย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจาก

การขดุเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมี 

 

วนัที่ 8  เมืองคปัปาโดเกยี – แหล่งสกยีอดเขาเออร์ซิเยส - กรุงอสิตันบูล 



 

 

ชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน 

ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ไดเ้วลาพอสมควร

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี จะไดช้มกรรมวิธีการ

สาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพรมตุรกี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือพรมท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ีระลึก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

  



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขา Erciyes (ระยะทาง 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นแหล่ง สก ีรีสอร์ท ท่ีหมู่วยัรุ่นตลอดจนผูท่ี้ชอบเล่นสกี ต่างนิยมมา

เล่นสกีกนัในฤดูหนาวท่ียอดเขาแห่งน้ี จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์เล่นสก)ี 

หรือจะเลือกถ่ายภาพกบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ชัง่เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่ง

ไม่น่าเช่ือ ไม่บอกก็มิอาจเช่ือว่าน่ีคือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็นประสบการณ์ใหม่

ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีบางท่านอาจจะคาดไม่ถึงวา่ประเทศตุรกีกมี็แหล่งท่องเท่ียวสกี ท่ี
สวยงามเช่นน้ีมาก่อน 

(หมายเหตุ การเดินทางสู่สกีรีสอร์ทน้ัน ขึน้อยู่กับสภาพของอากาศเป็นส่ิงส าคัญ หากสภาพ

อากาศไม่เอื้ออ านวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะท าการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดินทาง 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองเนฟเชียร์ เพ่ือเดินทางสู่ กรุงอสิตนับูล 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 2009 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 

22.55 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอสิตนับูล (แวะเปลีย่นเที่ยวบิน) 

 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.05 ช่ัวโมง) 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
  

วนัที่ 9  กรุงอสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร 

END OF SERVICE 



 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงพิเศษ จดัเพียง 2 กร ุป๊ เท่ำนัน้ 

25ธ.ค.65-02ม.ค.66 / 31ธ.ค.65-08ม.ค.66 

 
 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว เพ่ิม 9,000.- บำท  
 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 19 ส.ค. 2565) * 
 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าใหน้กัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 ห้อง 

จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

 (น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 กิโลกรมั/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอำยเุกิน 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

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

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ค่าทิปคนขบัรถ, ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย (85 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 



 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรมทรอยวินเทอสกี ตรุเคีย 9 วนั 

กำรช ำระเงิน    งวดท่ี1:    ส ำรองท่ีนัง่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

         งวดท่ี2:    ช ำระสว่นท่ีเหลือทัง้หมด  ภำยใน 30 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดินทำง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรมทรอยวินเทอสกี ตรุเคีย 9 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 ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำงต ่ำกว่ำ 10 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั 
ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  
ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือ
สละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการ
เขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก
นอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนัง่รถเขน็ Whellchair, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว
ในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน
เรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทาง
แน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง
และสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขดัขอ้ง ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีน ้ าหนกัประมาณ 
20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพร่างกาย และท่ีส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Leg นั้น จะข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
 



 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ข้ึนอยู่กับ
ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ 
อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรเกีย ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดใหบ้ริการในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ท่าน

สามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้หอ้งพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้ห้องพกัของท่านแต่
จะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดบั 5 ดำว ท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมเดินทำงนัน้ บำงโรงแรมอำจจะไม่เท่ียวเท่ำกบัมำตรฐำน  5 ดำว สำกล ระดบัของ

โรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศตรุเกีย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง
เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตาม
มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุง
โดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ีรวดเร็ว ขอแนะน าวา่ท่านสามารถ

น ากระเป๋าข้ึนหอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศกช์าวไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกั
ของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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