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EXCLUSIVE TURKEY 9 DAYS (TK) 

เจาะลึก ตุรกี 
9 วัน 6 คืน / BY TURKISH AIRLINES (TK) (บินตรงสบายๆ) 

** บินไฟลทภ์ายใน 2 ขา สบายๆไม่ตอ้งนัง่รถไกล ** 

** พกัเมืองคปัปาโดเกีย 2 คืน ใหท้่านไดมี้โอกาสข้ึนบอลลูน 2 วนั ** 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เราออกแบบเสน้ทางใหท้า่นนัง่รถนอ้ยที่สุด (ตรุกีเป็นประเทศที่

ไดข้ึ้นช่ือว่านัง่รถแตล่ะแห่งไกลมาก) เที่ยวครบเมืองสวย มีเวลาเต็มที่ เต็มอ่ิมกบัแตล่ะสถานที     

** เราใช ้บินไฟลทภ์ายใน 2 ขา สบายกว่ามาก** 

** พกัเมืองคปัปาโดเกีย 2 คืน ใหท้่านมี โอกาสข้ึนบอลลูนถึง 2 วัน** 

>> ชมเมือง CAPPADOCIA  เมืองมรดกโลกสุดมหศัจรรย ์ 

>> ชม ปราสาทปุยฝ้าย COTTON CASTLE เมือง PAMUKKALE มรดกโลก  

>> ชมเมือง ISTANBUL อดีตเมืองหลวงสุดสวยของตรุกี 

>> ชม HAGIA SOPHIA สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

>> ชม BLUE MOSQUE สุเหร่าสีน ้าเงินสถานที่ศกัด์ิของชาวตรุกี 

>> ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา  

>> ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่  

>> ชม อ่างเก็บน ้าใตดิ้นเยเรบาตนั  

>> ล่องเรือ ชมช่องแคบบอสฟอรสั 

>> ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั แกรนดบ์ารซ์าร ์+ สไปซ ์

>> ชมโชว์ Belly Dance  

พกัโรงแรมระดบั 4 - 5  ดาว  

เมนูพิเศษ   

อาหารทอ้งถิน่ / ไทย / จนี           

รวมทิปคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

น า้ด่ืมแจกวนัละ 2 ขวด 

 
ก าหนดการเดินทาง 

26 มนีาคม – 3 เมษายน 2563 
9 – 17 เมษายน /  24 เมษายน – 2 พฤษภาคม / 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ – อิสตนับูล (ตุรกี)  
19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 

(Turkish Airlines)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ  านวยความสะดวกในการเชค็อิน 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 10 ชัว่โมง)  

วนัที่สอง (2) อิสตนับูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอเฟซุส -  คูซาดาสึ 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิเมืองอชิเมยีร์ (Izmir) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบิน TK2312  

มีบริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชม.) 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอชิเมยีร์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านของพระแม่มารี (House of Virgin 

Mary) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1. 15 ชม. ) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยั
และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนั้นไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสือ
อยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี 
ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง 
พระสนัตะปาปา เบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็น
ก๊อกน ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น 
ก  าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไป
ผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน อิสระใหท่้านเดินชมหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 20 นาที ) ท่ียิง่ใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย” 
เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of 
Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ 
เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องค์
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น้ีเป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์
กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัข้ึนไป ปัจจุบนัยงั
สามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นคร้ังคราว หอ้งอาบน ้ าแบบโรมนัโบราณ 
(Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถน์กับุญเซนต ์จอห์น 
(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือ
ประเทศตุรกีในปัจจุบนั อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
หลงัจากนั้นน าท่านเยีย่มชมโรงงานหนงัชั้นน า โดยท่ีมีแบรนดด์งัๆระดบัโลก อาทิเช่น Versace, Micheal 
Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีกมากมายมกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกีผลิต ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือหรือชมเส้ือ
หนงัคุณภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ท่ีทนัสมยั แต่ราคาถูกกว่าหา้งสรรพสินคา้  ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัตน้ๆ
ของประเทศตุรกี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 40 นาที ) เมืองต่างอากาศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกี ในช่วงฤดูร้อนของแต่
ละปีชาวตุรกีและนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติมาพกัและท ากิจกรรมในเมืองอยา่งมากมาย  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ที่พกั              ASAYRA THERMAL HOTEL KUSADASI หรือระดบัเทียบเท่า  5 ดาว  

วนัที่สาม (3)  คูซาดาสึ – ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส- อิสปาร์ต้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30  นาที) เมือง
แห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คา
ลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ข้ึนมาเหนือผวิดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็น
ร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ี
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุคคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกยอ่งจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านท่านชม ปราสาทปุย
ฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน ้ าแร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียมคาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิด
เป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้ าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสร้างมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้น
จะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งสวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 
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100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ 
โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้ าพุร้อน
สามารถรักษาโรคได ้จึงไดส้ร้างเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านชมเขา้เมืองโบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตั้งโดยกษตัริยย์ู
เมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผน่ดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลงัปี ค.ศ 
1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้ าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูใ่นปามุคคาเล่ 
สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล่ โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอสิปาร์ตา (Isparta) (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองทาง
ตะวนัตกของตุรกีและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัอิสปาร์ตา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ City of Roses ไม่
เพียงแต่ข้ึนช่ือเร่ืองของดอกกุหลาบเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นดอกลาเวนเดอร์ ดอกลิลล่ี สวนเชอร่ี สตรอเบอร์ร่ี และ
องุ่นอีกดว้ย ซ่ึงจะมกีารปลูกตามแต่ช่วงฤดูกาล 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ที่พกั BARIDA HOTEL ISPARTA หรือระดบัเทยีบเท่า  5 ดาว    

วนัที่ส่ี (4) อิสปาร์ตา - คอนย่า – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที) ซ่ึง
เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาค
แถบน้ีอีกดว้ย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ัง

ทาง น าท่าน เข้าชมพพิธิภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือส านกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี  ค.ศ. 
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1231โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผู ้
ชกัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา เดิมเป็นสถานท่ี
นกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วน
หน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส 
ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของ
เมฟลานา  อิสระใหท่้านถ่ายรูปเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ระยะทาง 255 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 30 นาที) 
ระหว่างทางแวะ “คาราวานสไลน์”  น าท่านเขา้ชมท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท า
ดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครัว หอ้งน ้ า และหอ้งนอน  

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั BEST WESTERN PREMIER HOTEL CAPPADOCIA หรือระดับเทียบเท่า 4 - 5 ดาว  (พกั 2 คืน)  
  ** หมายเหตุ  บริษัทเราเลือกใช้โรงแรมสไตล์ถ า้ (ไม่ใช่โรงแรมถ า้) เพราะโรงแรมสไตล์ถ า้เป็นโรงแรมใหม่ แต่ตกแต่งให้

เหมือนถ า้ ห้องนอนใหม่กว่าสะอาดกว่า สะดวกสบายกว่า ไม่เหมน็อบัหรือช้ืน เหมือนโรงแรมถ า้ที่ค่อนข้าง
อบั และเก่า  ** หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลง *** 
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วนัที่ห้า (5) ( OPTIONAL บอลลูน) คปัปาโดเกีย - เกอเรเม  -  นครใต้ดิน  - ชมระบ า Belly Dance  
ท่านใดสนใจขึ้นบอลลูน กรุณามาเจอกนั ณ Lobby  โรงแรมประมาณ 04.30 น. โดยท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air 
Balloon Tour ได้ ( ไม่รวมในค่าทัวร์ ) สนนราคาประมาณ 230 USD / ท่าน  ส าหรับประกนัภัยที่ท าจากเมืองไทย  
ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ขึน้กบัดุลยพนิิจของท่านเอง  

** หมายเหตุ : บอลลูนจะขึน้ได้หรือไม่ขึน้อยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศเป็นส าคญั ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ** 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินเขา้ชม พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme) ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 
เป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ  ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถแ์ละยงัเป็น
การป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่ใน
ดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนบัถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 “เซนต์
ปอล” เดินทางมาเผยแผศ่าสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยคุนั้นจะไม่ให้
การยอมรับ ท าใหผู้น้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการ
เจาะถ ้าขุดพ้ืนดินลงไปเป็นอุโมงค ์เกิดเป็นเมืองใตดิ้นข้ึนมา และไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถถ์  ้า
จ  านวนมากกระทัง่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรับศาสนาคริสต ์ส าหรับโบสถถ์  ้าในเกอเรเม่ 
ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงัดว้ยกนั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วนเท่านั้น 
อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก เวลาน าท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่าย
ซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
 



EXCLUSIVE TURKEY 9 DAYS (TK) เจาะลึกตุรกี 9 วนั (บินภายใน 2 ขา + บอลลูน 2 วนั)     8 | P a g e  

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเขา้ชมนครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีครบทุกอยา่ง ทั้งหอ้ง
โถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงสาเหตุแทจ้ริง
ของการสร้างเมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยั
จากขา้ศึกศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่า
อากาศในนั้นกลบัถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 17-18 องศา
เซลเซียส หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

     หลงัอาหารค ่าน าท่านชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้งอนัเล่ืองช่ือ Belly Dance 

 
ที่พกั              BEST WESTERN PREMIER HOTEL CAPPADOCIA หรือระดบัเทียบเท่า 4 - 5 ดาว 
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วนัที่หก (6) ( OPTIONAL บอลลูน) คปัปาโดเกีย – ชมเมือง  -  อิสตนับูล 
** เช้าวนันีเ้ราจดัให้ท่านได้มโีอกาสเลือกขึน้บอลลูนอกี 1 วนั หากในกรณวีนัแรกทีไ่ม่สามารถขึน้บอลลูนได้ ในกรณเีกีย่วกบั
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยต่อการขึน้บอลลนู  ซ่ึงปกตทิัวร์ทั่วๆ จะมโีอกาสให้ท่านขึน้แค่วนัเดียวเท่านั้น ** 
ท่านใดสนใจขึ้นบอลลูน กรุณามาเจอกนั ณ Lobby  โรงแรมประมาณ 04.30 น. โดยท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air 
Balloon Tour ได้ ( ไม่รวมในค่าทัวร์ ) สนนราคาประมาณ 230 USD / ท่าน  ส าหรับประกนัภัยที่ท าจากเมืองไทย  
ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ขึน้กบัดุลยพนิิจของท่านเอง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านผ่านชมเมืองต่างๆในเขตคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพ
เป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่
ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธุดี์” ตั้งอยูท่างตอนกลาง
ของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ 
เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา 
จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จน
เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีก
สารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.
1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศให้พ้ืนท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของ
ตุรกี ใหท่้านถ่ายรูปเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิไคเซรี  (Kayseri) 

14.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองอสิตนับูล โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบนิ TK 2013 
16.30 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล น าท่านตรวจรับสมัภาระ 
  ***หมายเหตุ : ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน***  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ที่พกั              INTERCONTINENTAL ISTANBUL หรือระดบัเทียบเท่า 5 ดาว  (พกั 2คืน)  

วนัที่เจด็ (7)  อิสตนับูล - ฮิปโปโดม - สุเหล่าสีน ้าเงนิ – ฮาเยียโซเฟีย - อ่างเก็บน ้าใต้ดิน  
   ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่จตุัรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 
(Hippodrome) ตั้งอยูห่น้าสุเหร่าสีน ้ าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน์ น า
ท่านเข้าชม  สุ เหร่าสีน ้ าเงิน   (Blue Mosque)  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่ง
หน่ึง  ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ีซ่ึงเคย
เป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหมต็ท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสร้างทั้งหมด 7 ปี   
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภัณฑ์

ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และ ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย   

จากนั้ นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน ้ าใต้ดินเยเรบาตัน 
(Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 
88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์วรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถว
ถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท่้านถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงค์เก็บ
น ้ าขนาดใหญ่ ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่นการคา้ช่ือดงั แกรนดบ์าร์ซาร์ (Grand Barzar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้าง
ในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4 ,000 ร้าน ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ของท่ีระลึก, 
เส้ือผา้ ฯลฯ น าท่านแวะชมโรงงานเคร่ืองหนัง ร้านลูกอม พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 360 Istanbul Restaurant 
ที่พกั              INTERCONTINENTAL ISTANBUL หรือระดบัเทียบเท่า 5 ดาว   

วันทีแ่ปด (8)  อิสตันบูล – ล่องเรือ – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้น น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบั
ทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ 
ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้ง
เรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยคุของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า
กรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มี
การเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส ซ่ึงท าใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยโุรปสะดวกมากข้ึน ขณะท่ี
ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไมว่่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์
ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญ
อย่างสูงสุดทั้ งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่าง
กวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี 
เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การ
ด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิก
คู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม 
ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบ
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บอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ  โคมไฟ
มหึมาหนกั 4.5 ตนั  ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง Seven Hills Restaurant 

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของ
ฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี 
แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 
จากนั้นได้เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ  

20.15 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเตอร์กชิแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 64 

วันทีเ่ก้า  (9)   สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมโีอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

26 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 69,900 69,900 64,900 59,900 15,000 

9 – 17 เมษายน 2563 69,900 69,900 64,900 59,900 18,000 

24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 69,900 69,900 64,900 59,900 18,000 

30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 69,900 69,900 64,900 59,900 18,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต า่กว่า 15  ท่าน มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในบางเมือง บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 
** ราคาอาจมปีรับขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มเีอกสารยืนยนัเท่านั้น / ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 
ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป ใช้รถโค้ช 27 – 30 ที่นัง่/ ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป ใช้รถโค้ช 44 - 49 ทีน่ั่ง 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมกีารปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัตเิหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษนี า้มนั ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านงึถงึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
หรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถท าได้ครบตามดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้
จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
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6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน
อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท ( ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน หรือเคร่ืองร่อนทุกชนิด ) 

7. ทิปคนขับรถในตุรก ี + ไกด์ท้องถิ่นในตุรก ี
8. พนักกงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
9. น า้ด่ืมแจกท่านละ 2 ขวด / วนั 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 
5. ไม่รวมค่าข้ึน Balloon หรือเคร่ืองร่อนทุกชนิด 
 
การจองและการช าระ  

a. กรุณาช าระมดัจ  าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการโอนมาท่ีบริษทั 

b. จากวนัจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั   

 

การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 



EXCLUSIVE TURKEY 9 DAYS (TK) เจาะลึกตุรกี 9 วนั (บินภายใน 2 ขา + บอลลูน 2 วนั)     15 | P a g e  

 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในบางเมืองจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมที่มีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของ

แต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็น

หอ้งแบบ Double Single Use ได ้

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินไดเ้พยีงท่านละ 20 กิโลกรัมเท่าน้ัน  (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนที่โดน
เรียกเกบ็เพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


