
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



ก าหนดการเดนิทาง    08-15 กมุภาพนัธ ์2563  เพยีงกรุป๊เดยีวเทา่น ัน้ 
 

วนัเสารท์ ี ่8 ก.พ. 63     สนามบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 

18.00 น. พบกันที ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ S  ประตู 9 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้

เครือ่ง 

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

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.55 ช ัว่โมง) 

วนัทีอ่าทติยท์ ี ่9 ก.พ. 63  ฮปิโปโดรม-สุเหรา่สนี า้เงนิ-สุเหรา่เซนต ์โซเฟีย-อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั-  

พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาเช ่

06.25 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ย

แลว้ ใหท้่านไดม้ีเวลา ทําภารกจิส่วนตัว หรือบางท่านทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ี่

เคาน์เตอรรั์บแลกเงนิ เมือ่เสร็จภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นขึน้รถโคช้ มุง่หนา้สูภั่ตตาคาร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

นําทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่น

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั ้งเสามีงานแกะสลักอันมี

ความหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้นําทา่นชม สุเหรา่สนี า้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สน้ํีา

เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสน้ํีาเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น 

ดอกกหุลาบ คารเ์นชั่น ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน

เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสเุหร่าทีน่ครเมกกะ จากนั้นนําท่าน

เดนิต่อไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นี้เป็น

โบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค้ําทีส่ลักอย่างวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ นํา

ทา่นสู ่อุโมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนียน ในปี 

ค.ศ. 532 เพือ่เก็บน้ําสําหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามที ่กรุงอสิตันบูล ถูกขา้ศกึปิดลอ้ม

เมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซึง่สรา้งในสมัยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 หรอื 
เมหเ์มตผูพ้ชิติ ภายหลังทีท่รงตกีรงุคอนสแตนตโินเปิล หรอื อสิตันบูลในปัจจุบันไดแ้ลว้ ทรงมี
พระราชประสงค์ทีจ่ะใหเ้มืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จงึโปรดใหม้ีการสรา้ง

พระราชวังนี้ข ึน้เป็นทีป่ระทับอยา่งถาวร พระราชวังแหง่นี้มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กนิเนื้อทีเ่กอืบ 
700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวัง

ทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล้ําค่า อาทเิช่น เพชร 96 
กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่งทรง
ของสุลตา่นในแตล่ะยุคสมยั นําท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace 

เป็นพระราชวังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสุดทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของ
จักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่
ไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมคํ่านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ  ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ย

สวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้เจียระไน 
และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน สง่ทา้ยครึง่วันชว่งบ่ายดว้ยการนําท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดส

ไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคา
ยอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตุรก ีอย่าง 
แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ ไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
พกัคา้งคนื ที ่    Golden Way Hotel 4*   หรอืเทยีบเทา่  

วนัจนัทรท์ ี ่10 ก.พ. 63    เมอืงบูรซ์า่-มสัยดิสเีขยีว-ชอ้ปป้ิงตลาดผา้ไหม-เมอืงอซิเมยีร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออกของตุรกซี ึง่ห่างจากอสิ

ตันบลูประมาณ 235 มพีืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 

ลา้นคน มคีวามสําคัญและใหญ่เป็นอันดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้

ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดตา่งๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซนตเ์พือ่นําไปทอเป็นพรมในอดตีเคยเป็น



ศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดย้า้ย

เมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล นําท่านชมความงาม

ของ มัสยดิเกา่แกข่องเมอืงบรูซ์า่ Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดอ่อน และ

ประณีตของงานกระเบือ้งประดับทีม่สีสีนัลวดรายทีล่ะเอยีด และซับซอ้นอย่างพสิดาร ทัง้ลายรูป

วงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอสิลาม และรูปเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความ

สวยงามของตัวเมอืงทีใ่นอดตีกษัตรยิท์ีเ่คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นทีฝั่ง

ศพ และนอกจากนัน้ยังถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจํานวน

มาก จนไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่สีเีขยีว Green Bursa สสุานสเีขยีว Green Tomb สเุหร่าสเีขยีว 

หรอื Yesil Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของเมอืงเบอรซ์า 

ถูกสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชือ่ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสเุหรา่มคีวามโดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบือ้งหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวใน

การตกแต่ง ผนังและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบื้องโมเสคสฟ้ีาเขียวเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ภายในสเุหรา่แหง่นี้ยังมทีีบ่รรจุศพของสลุตา่นเมหเ์มดที ่1 และครอบครัว สถานทีแ่ห่ง

นี้จงึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

นําทา่นสู ่ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์า Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์าทีต่ัง้อยู่ทาง

ภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีซึง่อยูไ่มจ่ากทะเลมารม์ามากนัก โดยตลาดแห่งนี้คา้ขาย

ผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผา้คลมุศรีษะลวดลายพืน้เมอืงจะขายดเีป็นพเิศษ อัน

เนื่องมาจากตรุกเีป็นประเทศทีม่ผีูนั้บถอืศาสนาอสิลามมากอกีหนึ่งประเทศ ซึง่นอกจากผา้คลุม

แลว้ก็ยังมเีสือ้ผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสสีันของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองทีทํ่าใหต้ลาดแห่งนี้

กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่อังกฤษเคยมา

เยือนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 330 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่   Armis Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี   

 

วนัองัคารที ่11 ก.พ. 63   เมอืงอซิเมยีร-์บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ชอ้ปป้ิงโรงงานท าเครือ่ง

หนงั-ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารี

มาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน 

ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีน

บรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมีคน

พยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบูรณะ

เป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปป้ันของพระแม่มาร ีซึง่พระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ได ้

เคยเสด็จเยือนที่นี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน้ําสามก๊อกที่เชือ่ว่าเป็นก๊อกน้ําที่มีความ

ศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถัดจากก๊อกน้ําเป็น 

ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลง

ในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน จากนั้นนําท่านชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of 

Ephesus อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of 

Celsus และอาคารสําคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้ง

ขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี้คอือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนั้น

ปิดทา้ยกันทีส่ ิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่

สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 

ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพ

ทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  

อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่

Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) คําว่า “ปา



มุคคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale 

หมายถงึ ปราสาท เป็นน้ําตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่ีอุณหภูมปิระมาณ 35 

องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งู ไหลรนิลงมา

จากภูเขา “คาลดาก”ึ ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผิวดนิ และทํา

ปฏกิิรยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน 

จนทําให ้ปามุคคาเล่ ได้รบัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมอืง

แห่งน้ําพุเกลือแร่รอ้น นําท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคลา้ย

หอยแครงและน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆ หรอืปุยฝ้าย น้ําแร่ทีไ่หลลง

มาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ําแร่นี้มีอุณหภูมิ

ประมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืนํามาดืม่เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัติ

ในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ใน

อดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น้ําพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่Tripolis Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี   

วนัพุธที ่12 ก.พ. 63    เมอืงคอนยา่-เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงใตด้นิ-โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาน่ังรถประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก

เตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน้ํ่า

ของประเทศ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาน่ังรถ

ประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะ

ภมูปิระเทศสวยงามมาก จากนัน้นําทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City เกดิจากการ

ขุดเจาะพืน้ดนิลกึลงไป เพือ่ใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุก

อยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ 

ฯลฯ จากนัน้ใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิง พพิธิภณัฑพ์รมเปอรเ์ซยี ตน้ตํารับพรมเปอรเ์ซยีของโลก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนัน้นําทา่นชม “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance Show  ของสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ณ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้        

!! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัพฤหสับดทีี ่13 ก.พ. 63       พพิธิภณัฑเ์กอเรเม-่ชมเมอืงคปัปาโดเกยี-กรุงองัคารา่ 

05.00 น. สําหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกัน ณ บรเิวณล๊อบบี้ของ

โรงแรม 

(ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้ม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร ์ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 250USD ใน

กรณีทีช่ าระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ที่บรษัิทบอลลูน รอรับท่านเพือ่เปิดประสบการณ์ใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด (ส าหรบัท่านที่

ไมไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด

ถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น

ดว้ยกับศาสนาครสิต์ ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

นําท่านชมความสวยงามของ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนที่มภีูมปิระเทศอันน่า

อัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขา รอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ดงาม คปัปาโด

เกยี Cappadocia  เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆทีอ่าศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี้) 



แปลวา่ “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี ตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขา

ไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่าน

จํานวนมหาศาลกระจายทั่วบรเิวณ จนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ข ึน้มาจากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน 

แดด และหมิะกัดเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปีจนเกดิเป็นภูมปิระเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัด

รปูทรงดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี

ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีแวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืก

ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย นําท่านเดนิทางสู ่กรุงองัคาร่า Ankara (ระยะทาง 

287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะเทีย่วชมความสวยงาม

ของ ทะเลสาบเกลอื Lake Tuz ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทะเลเกลอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศตุรก ีซึง่

เป็นปรากฏการความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่Kahya Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี       

วนัศกุรท์ ี ่14 ก.พ. 63     กรุงองัคารา่-กรุงอสิตนับูล-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ช็อปป้ิงตลาดสไปซ-์

กรุงเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20 

ชัว่โมง)  

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนั้นนําท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบ
ขนาดใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ทําหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และ

เอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เขา้กับ ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอส
ฟอรัสทีเ่ป็นจุดยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง

รายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี้ นําทา่นสูย่า่น ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักทีส่ดุ
ในมหานครอสิตันบลู และเป็นจุดศนูยร์วมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิ
ตันบลู คําวา่  Taksim หมายถงึ การแบง่แยก หรอื การกระจราย ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ 

Sultan Mahmud I สถานทีแ่หง่นี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอา่งเก็บน้ําในยคุของออตโตมันและเป็นจุดที่
สายน้ําจากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนี้คําว่า 

Taksim  ยังหมายถงึรปูแบบดนตรพีเิศษในเพลงคลาสสคิของตรุกอีกีดว้ย ระหวา่งทีเ่ราเดนิเพลนิ
บางชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ห็นการ
แสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี 

รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาตมิากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, 
Subway และ Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมายใหนั้กท่องเทีย่วได ้
เพลดิเพลนิไดต้ลอดเวลา 

(** เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมคีา่ของทา่นจงึของดบรกิารอาหารค า่ ** ) 
18.00 น. จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

วนัเสารท์ ี ่15 ก.พ. 63     สนามบนิสุวรรณภูม ิ

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.20 ช ัว่โมง) 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

  

ก าหนดการเดนิทาง    08-15 กมุภาพนัธ ์2563  เพยีงกรุป๊เดยีวเทา่น ัน้ 
 

ราคา 32,900 บาท 

 
พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000.- บาท 

Join land หกัคา่ต ัว๋ออกท ัง้หมด 18,000 บาท 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้



 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่28 พ.ย. 2562) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะนํา

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด สําหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักท่องเที่ยว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส (น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 

กโิลกรมั/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น้ําดืม่บรกิารบนรถ วันละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 6 วนั รวมเทา่กบั 30 

USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 7  วนั รวมเทา่กบั  21 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม วา้ว ตรุก ี8 วนั (โปรโมช ัน่) 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ ัง่มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภายใน 45 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 

*** เมือ่ทา่นช าระมดัจ าแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดท้กุกรณี *** 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 4,000 บาท  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจําเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทัง้นี้จะคํานงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ทา่นชําระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนีเขา้เมอืง  
 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงิน) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู



 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งคอยดแูลเป็นพเิศษทีต่อ้งน่ังรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและสมาชกิภายในครอง

ครัวของทา่นจะตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครองครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้
ทัวรม์คีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งคอยดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
คํายนืยันว่าทัวรนั์้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศได ้
 ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยู่บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึง่คุณสมบัตขิองผูท้ีจ่ะน่ังที่ทางสายการบนิ

กําหนดไว ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรงและสามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมี

เหตขุัดขอ้ง ตัวอยา่งเชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมน้ํีาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) มใิชผู่ท้ ี่
ปัญหาทางดา้นสขุภาพร่างกาย และทีสํ่าคัญอํานาจในการตัดสนิใจในการอนุมัตเิรือ่งทีน่ั่ง Long Leg นั้น จะ
ขึน้อยูก่ับเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของทางสายการบนิเทา่นัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถอนุญาตได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง
Triple Room ขึน้อยูก่ับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กันซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
 โรงแรมหลายแหง่ในประเทศตุรก ีในชว่งทีเ่ป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครือ่งปรับอากาศ จะเปิดใหบ้รกิารในชว่ง

เฉพาะชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 โรงแรมสว่นใหญ่จะไมม่เีจา้หนา้ทีค่อยยกกระเป๋า หรอืบางโรงแรมอาจจะมแีต่จะไม่เพยีงพอต่อลูกคา้ทีเ่ขา้พัก 
ดังนัน้เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว ทา่นสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้หอ้งพักของท่านเองจะเป็นการดทีีส่ดุ 
แตถ่า้ไมส่ะดวกเจา้หนา้ทีจ่ะบรกิารนํากระเป๋าไปวางยังหนา้หอ้งพักของทา่นแตจ่ะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดบั 4 ดาว ทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมการเดนิทางน ัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทีย่วเท่ากบั
มาตรฐาน 4 ดาว สากล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบุน ัน้เป็นการจดัอนัดบัของการทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น
ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน

ระหวา่งประเทศ (ICAO) 
 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจึงสามารถนําขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม  
 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีทีท่่านตอ้งการจะได ้

กระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอแนะนําวา่ทา่นสามารถนํากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แต่ถา้ไม่รบีรอ้นทาง
มัคคเุทศกช์าวไทย และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพักของทา่น 


