
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง   เมษำยน 2563   
เมษำยน  04-11 เม.ย. 63 / 05-12 เม.ย. 63 / 06-13 เม.ย. 63 

รำคำ 39,900.- บำท / พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 9,000.- บำท 
 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภูมิ-อิสตันบูล 

19.00 น. พบกันท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ   

คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวงัโดลมาบาเช่-ชอ้ปป้ิง  

ตลาดสไปซ์-พระราชวงัทอปกาปึ-ชมสวนทิวลิป  Emirgan Park–ชอ้ปป้ิง แบรนด์เนม 

05.20 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว    

ให้ท่านได้มีเวลา ท าภารกิจส่วนตวั หรือบางท่านท่ีต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดท่ี้เคาน์เตอร์รับแลก

เงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้ มุ่งหน้าสู่ภตัตาคาร 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่อง
แคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และ
เอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมำร์มำร่ำ Sea of Marmara มี
ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่อง
แคบเหล่าน้ี น าท่านเข้าชม พระรำชวังโดลมำบำเช่  Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลา
ก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม 
และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไม้ดอกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่
เหนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม 
ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายคร่ึงวนัช่วงเช้า
ดว้ยการน าท่านสู่ ย่ำนชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่าน
สามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

น าท่านเข้าชม พระรำชวังทอปกำปึ  Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระรำชวังทอปกำปึ ห้องท่ีโด่งดังและเป็นท่ี

สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นท่ีเก็บสมบัติ และวัตถุล ้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้าม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีส าคญั จากนั้นน าท่านสู่สวนสาธารณะท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในกรุงอิสตนับูล น าท่านเขา้ชมภายใน อีเมอรก์นั พำรค์ Emirgan Park  



สวนสำธำรณะท่ีสวยท่ีสดุและมีช่ือเสียงท่ีสดุของตรุกี  โดยท่ีตลอดเดือน เมษายน ของทุกปี 

สวนสาธารณะแห่งน้ีจะใช้เป็น สถำนท่ีจัดงำน เทศกำลดอกทิวลิป  Tulip Festival 2020 

โดยแทจ้ริงแลว้ ประเทศตรุกี เป็นตน้ก ำเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็น

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านไดอ้ิสระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพนัธ์ุ นับเป็นลา้น ๆ 

ดอก ไดต้ามอธัยาศัย(หมายเหตุ ทางบรษิทัฯ ขอแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วเทีย่วทุกทา่นทราบกอ่น
การเดนิทางวา่ ช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการชมดอกทวิลปิน ัน้ คอื เดอืนเมษายน-

พฤษภาคม และการทีน่กัท่องเทีย่วสามารถเห็นดอกทวิลปิบานสะพร ัง่ไดน้ ัน้จะขึน้อยูก่บั

สภาพภูมอิากาศเป็นสิง่ส าคญั บรษิทัฯ ไม่สามารถยืนยนัไดว้่าจะเป็นช่วงวนัทีใ่ดหรือ

สปัดาหท์ี่เท่าไหร่ของระหว่างสองเดือน เมษายน-พฤษภาคม ขึน้อยู่กบัสภาพดนิฟ้า

อากาศเป็นสิง่ส าคญั) 

 จากนั้นส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ อาณาจกัรแหล่ง  ชอ้ปป้ิง Istinye Park บ่ายวนัน้ีถือว่าเป็น

สวรรค์ของนักช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมตัวจริง กับแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็น

ห้างท่ีรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, 

LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นน าอีกมากมาย ชั้นล่างของ

ห้างก็มีร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก 

เช่น Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  สิ่ งท่ีต้องควรระวัง ห้าม ช้อปป้ิง

สินคา้เพลินจนลืมนึกถึงน ้าหนกักระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, หา้ม      ชอ้ปป้ิงสินคา้เพลินจน

ลืม เวลาท่ีนัดหมายไว,้ ห้าม พูดว่าคร้ังแรกนึกว่าให้เวลาช้อปป้ิงนานเกินไป แต่พอถึงเวลานัดหมาย

กลบักลายเป็นให้เวลาชอ้ปป้ิงน้อยเกินไปยงัซ้ือสินคา้ท่ีอยากได้ไม่ครบเลย ร้านอาหารบางร้านช าระเงิน

ดว้ยสกุลเงิน ลีร่า เท่านั้น เพื่อความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตวัไวด้ว้ย  
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง       

พกัคำ้งคืน ท่ี     Gonen Yenibosna Hotel 5*   หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี  

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสีน ้าเงิน –เซนต์โซเฟีย-อโุมงค์เก็บน ้าใตดิ้น     

เยเรบาตัน -เมืองชานคัคาเล่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่าย่ิง จากนั้นน าท่านเข้าชม สเุหร่ำสีน ้ำเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะ

เขาใช้กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น 

ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปเพื่อเขา้ชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลำง สเุหร่ำเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบัน

เป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางาม

ค ้ าท่ีสลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง ท่านเข้าชม อโุมงค์เก็บน ้ำเยเรบำตัน 

Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้าส าหรับ

ใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามท่ี อิสตนับูล ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง ให้ประชาชนมีน ้าใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Seven Hill Restaurant 



พิเศษ !! เป็นร้ำนอำหำรท่ีเหล่ำบรรดำเหล่ำ Blogger และ Celebrity 

ทัง้หลำยต่ำงก็ใหก้ำรยอมรบัว่ำ เป็นรำ้นอำหำรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสดุในอิสตนับลู  

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้เลียบชายฝั่งสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยู่บริเวณท่าเรือท่ีจะข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ 
ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขุนเขาสลับกบัรถวิ่งชายทะเล ผ่านบา้นเรือน
ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบัทแลว้  น าท่านข้ามฟากสู่ 
เมืองชำนคัคำเล่ Canakkale (ใชเ้วลานัง่เรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า  

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Kolin Hotel  5*    หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี 

วนัสี่ของกำรเดินทำง     มา้ไมเ้มืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม ม้ำไมแ้ห่งกรงุทรอย  Wooden Horse of Troy อัน

โด่งดัง เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมยันั้น สร้างข้ึน เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่ว

โลกท่ีหลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย  ได้เวลาพอสมควรน าท่านออก

เดินทางสู่ เมืองเปอรก์ำมมั Pergamum เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคญั 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ วิหำรอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัถึงประหน่ึงดินแดน

ในเทพนิยายมี โรงละครท่ีชันท่ีสดุในโลกซ่ึงจุผูช้มได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ

สถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านไดถ้่ายภาพเก็บ

ไว้เป็นท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูำดำซึ  Kusadasi (ระยะทาง 199 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Le Bleu Hotel  5*    หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี 

 

วนัหำ้ของกำรเดินทำง     บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-เมืองปามุคคาเล่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่เย่ียมชม บ้ำนพระแม่มำรี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่

มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้างหลังน้ี ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ 

แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียน

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม

สืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณ

ด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี มีควำมเช่ือว่ำเป็นก๊อกน ้ำท่ีมีควำมศักด์ิสิทธ์ิ แทน

ควำมเช่ือในเรื่อง สขุภำพ ควำมร ่ำรวย และควำมรกั  ถัดจากก๊อกน ้ าเป็น ก ำแพงอธิษฐำน 

ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากต้องการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ล้ว

อธิษฐาน ได้เวลาพอสมควรน าเดินท่านสู่ เมืองโบรำณเอฟฟิซสุ  City of Ephesus อดีต เป็น



เมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมดุ

ของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหำรแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน  

Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ใน

สภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 

Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิด

เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ย่ิงใหญ่มากข้ึน 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนังคณุภำพสงู  ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กับแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปำมคุคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก    

น าท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมืองปำมคุคำเล่ Pamukkale ค าว่า “ปำมคุคำเล่” 

ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้ำย  และ Kale หมายถึง 

ปรำสำท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึง

เป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คำลดำกึ” 

ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา

และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ ปำมคุคำเล่ ได้รับกำรยกย่องจำก

องค์กำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  น าท่าน

ชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมคุคำล่)  เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ

หรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์

น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามี

คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี        Pam Thermal  Hotel 5*    หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตรุกี       

 

 

 

 
      

วนัหกของกำรเดินทำง     เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่ี นิยมใช้เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศ 



เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลำนำ Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม

ใชส้ าหรับท าสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไป 

ท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอย

ข้ึนเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึง

ของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดิน รมีู  Mevlana Celaleddin 

Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

โดยใช้สีมากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาด้วย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย  Cappadocia (ระยะทาง 236 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะพกัเปลี่ยนอิริยาบถดว้ยการ

เขา้ชม Caravansarine สถานที่พกัแรมของพ่อคา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั ท่ีย่ิงใหญ่ 
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Goreme Kaya Hotel   โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้ำ 

  !! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัเจ็ดของกำรเดินทำง     นครใตดิ้นไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจง้ เกอเรเม่-เขา้ชมบา้น 

                                      ของมนุษยถ์ ้า-ชอ้ปป้ิง-อิสตันบูล-กรงุเทพมหานคร 

05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ทัวรข์ึ้นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม 

 (ทัวร์นั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 250USD       

ในกรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 260USD ในกรณีท่ีช าระดว้ยบัตรเครดิต) 

เจา้หน้าท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
 (ส าหรับท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทัวรข์ึ้นบอลลนู อิสระพักผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอัธยาศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นท่ีหลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมี

ชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า 

ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงาน

ทอพรม อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 

น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กลำงแจง้เกอเรเม่  Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง

ของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้า

เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกับ

ศาสนาคริสต์ ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ให้ท่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย น า

ท่านชม เมืองคปัปำโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบ



เขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปำโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมำ้พนัธ ุดี์  

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีท่ีแล้ว เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทับถม

เป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเร่ือย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ี

เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโก้ไดป้ระกำศให้พื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกี  พิเศษ!! เขำ้ชม

บ้ำนพักของมนษุยถ์ ้ำพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อม

ด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู ้มาเย่ียมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น 

Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน ้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้ นอิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองท่ีมีผู ้คนอาศัยอยู่จริงๆ  จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงำนเพชร,โรงงำน

เซรำมิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

19.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  

21.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับลู (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลำในกำรบิน ประมำณ 9.25 ชัว่โมง) 

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service ***  

  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   เมษำยน 2563   
 

เมษำยน  04-11 เม.ย. 63 / 05-12 เม.ย. 63 / 06-13 เม.ย. 63 

รำคำ 39,900.- บำท / พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 9,000.- บำท 
 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำส ำหรบัเด็ก 
เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

รำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถสะสมไมลไ์ด ้
 
ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบก่อนกำรเดินทำง 



ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง 
ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่ำน 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุในโปรแกรม, น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หน้าท่ีไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์, ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 

ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ตรุก ีทรอย 8 วนั 
การช าระเงิน งวดท่ี1: ส ำรองท่ีนัง่มดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดท่ี2: ช ำระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ภำยใน 45 วนัล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง 
 

*** เม่ือท่ำนช ำระมดัจ ำแลว้ ไม่สำมำรถคืนเงินมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 
 

 

หมายเหต ุ

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 
ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20-24 ท่าน จะตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้ 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 



▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทัวร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วผูเ้ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนกังานแล้วทัวร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่  Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยู่กบัข้อก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 

▪ โรงแรมระดับ 4-5 ดำว ท่ีระบไุว้ในโปรแกรมกำรเดินทำงนั้น บำงโรงแรมอำจจะไม่เทียบเท่ำกับ
มำตรฐำนสำกล ระดบัของโรงแรมท่ีระบนุัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเท่ียวประเทศตรุกี 

▪ โรงแรมถ ้ำใน เมืองคปัปำโดเกียนัน้ จะเป็นเพียงกำรโรงแรมท่ีมีกำรตกแต่งเสมือนถ ้ำ หรือเป็นเพียง
กำรจ ำลองใหเ้หมือนถ ้ำ ไม่ใช่โรงแรมถ ้ำท่ีมนษุยถ์ ้ำใชอ้ย ู่กนัจริงๆ  

▪ ในช่วงเทศกำล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวันหยดุส ำคญัต่ำงๆ โรงแรมบำงเมืองอำจจะเต็ม ทำงบริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหล้าเป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO 

▪ หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ รายการทัวร์ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตรุกีน้ัน ส่วนใหญ่จะมีไม่เพี ยงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะได้
กระเป๋าท่ีรวดเร็ว ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นหอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสดุ แต่ถา้ไม่รีบรอ้นทาง
มัคคเุทศกช์าวไทย และมัคคเุทศกท์อ้งถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพักของท่าน 


