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กำหนดกำรเดินทำง
กรกฎำคม – ธันวำคม 2561
วันแรก
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – อิ สตันบูล
18.30 น.

22.35 น.

พบกันที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้ำหน้ำที่
บริษัท ฯ คอยให้ก ำรต้อ นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำ นสัมภำระและเอกสำรกำร
เดินทำงก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดินทำงสู่กรุงอิ สตันบูลโดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 65(บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิ น ประมาณ 10.30 ชัวโมง)
่

วันที่สอง

ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่าสีน้าเงิ น – เซนต์โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บน้าใต้ดิน – เยเรบาตัน
– พระราชวังทอปกาปึ -ช้อปปิ้ งแกรนด์บาร์ซาร์

05.50 น.

เดินทำงถึง กรุง อิ ส ตันบูล หลัง จำกผ่ ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือ ง และรับกระเป๋ ำ
เรียบร้อ ยแล้ว ให้ท่ำนได้มเี วลำ ทำภำรกิจส่ว นตัว หรือบำงท่ำนที่ต้ องกำรแลกเงิน ก็
สำมำรถแลกได้ทเ่ี คำน์เตอร์รบั แลกเงิน เมื่อเสร็จภำรกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนขึน้ รถ
โค้ช มุง่ หน้ำสู่ภตั ตำคำร
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิน่ (1)
นำท่ำนชม ฮิ ปโปโดรม Hippodrome หรือ สนำมแข่งม้ำโบรำณ มีเสำโอเบลิสค์ซง่ึ เหลือแค่
ส่วนปลำยทีย่ ำว 20 เมตร แต่กระนัน้ ก็ยงั สวยงำมน่ ำดูมำก เพรำะทัง้ เสำมีงำนแกะสลักอันมี
ควำมหมำยและมีค่ำยิง่ จำกนัน้ นำท่ำนชม สุเหร่าสี น้าเงิ น Blue Mosque ทีม่ ำของชื่อ
สุเหร่ำสีน้ำเงินเป็นเพรำะเขำใช้กระเบือ้ งสีน้ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซึง่ ทำเป็ นลำยดอกไม้
ต่ำง ๆ เช่น ดอกกุ หลำบ คำร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่ำงแต่อยู่ภำยนอกคือ หอ
ประกำศเชิญชวนเมื่อถึงเวลำทีจ่ ะต้องทำพิธลี ะหมำด Minaret 6 หอ เท่ำกับสุเหร่ำทีน่ คร
เมกกะ หมำยเหตุ เนื่องจำกรัฐบำลประเทศตุรกี ประกำศปิ ดปรับปรุงสุเหร่ำสีน้ ำเงินเริม่
ตัง้ แต่เดือนมีนำคม 2561 เป็ นต้นไป ทำงบริษทั ฯขอเปลีย่ นเป็ นเข้ำชมควำมงดงำมภำยใน
สุเหร่ านู รุส มานิ เย่ แทน จำกนัน้ นำท่ำนเดินต่ อ ไปชมสถานที่ ซึ่ง เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia ปจั จุบนั

เช้ำ

กลำงวัน

เป็นทีป่ ระชุมสวดมนต์ของชำวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทำงศำสนำคริสต์ ภำยใน
มีเสำงำมค้ำทีส่ ลักอย่ำงวิจติ ร และประดับไว้งดงำม 108 ต้น ส่ง ท่ำนสู่ อุโมงค์เก็บน้ ำเยเร
บำตัน Yerebatan Sarnici สร้ำงขึน้ ในสมัยจักรพรรดิจสั ตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็ นที่
เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระรำชวัง สำรองไว้ใช้ยำมที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้ำศึกปิดล้อมเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง (2)
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นำท่ำนชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้ำงขึน้ ในสมัยสุลต่ำนเมห์เมตที่ 2
เปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิ พิธภัณฑ์พระรำชวังทอปกำปิ ห้องทีโ่ ด่งดังและ
เป็ นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็ นทีเ่ ก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ำมำกมำย โดยมีกริชแห่ง
ทอปกำปึดำ้ มประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็ นไฮไลท์ทส่ี ำคัญ ส่งท้ำย
ช่วงบ่ำย ด้วยกำรนำท่ำนสู่ย่ำนกำรค้ำชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” Grand Bazaar ซึ่งเป็ น
ตลำดเก่ำแก่ทส่ี ร้ำงในสมัยกลำง ค.ศ. 15 เป็ นตลำดค้ำพรมและทองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของตุรกี มี
ร้ำนค้ำกว่ำ 4,000 ร้ำน ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อสินค้ำที่มชี ่อื เสียงของตุรกี
อย่ำงจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝำก, ผ้ำพันคอ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิน่ (3)
พักค้ำงคืน ที่ Retaj Royale Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้ ง สไปซ์ มาร์เก็ต –
เมืองชานัคคาเล่

เช้ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (4)
จำกนัน้ นำท่ำน ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึง่ เป็ นช่อง
ั ่ ควำมสวยงำมมำก ช่องแคบนี้ทำหน้ ำที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่ำง
แคบขนำดใหญ่ และสองฝงมี
ยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่ำง ทะเลดา The Black Sea เข้ำกับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of
Marmara มีควำมยำว 32 กิโลเมตร ให้ท่ำนได้ชมทิวทัศน์ทงั ้ สองข้ำงที่สวยงำมตระกำรตำ
ของ ช่องแคบบอสฟอรัสทีเ่ ป็ นจุดยุทธศำสตร์ทส่ี ำคัญยิง่ ในกำรป้องกันประเทศตุรกีอกี ด้วย
เพรำะมีป้อมปืนตัง้ เรียงรำยอยูต่ ำมช่องแคบเหล่ำนี้ นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังโดลมาบาเช่
Dolmabahce Palace เป็ นพระรำชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเจริญอย่ำงสูงสุดทัง้ ทำง
วัฒนธรรมและทำงวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลำก่อสร้ำงทัง้ สิ้น 12 ปี เป็ นศิลปะ
ผสมผสำนของยุโรปและตะวันออกที่ได้รบั กำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม และไม่คำนึงถึงควำม
สิน้ เปลืองใด ๆ ทัง้ สิน้ ภำยนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรำยล้อมพระรำชวังซึง่ อยู่เหนืออ่ำว
เล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภำยในประกอบด้วยห้องหับต่ำง ๆ และฮำเร็ม
ตกแต่งด้วยโคมระย้ำ บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมำหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ำยครึง่
วันช่วงเช้ำด้วยกำรนำท่ำนสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลำด
เครื่องเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้ ของฝำกได้ในรำคำย่อมเยำ ไม่ว่ำจะเป็ นเครื่องประดับ ชำ
หรือกำแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่ำง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัวพิ
่ ทำชิ
โอ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง (5)
ั ่ ่ เมื องอี เ ซี ย บัท Eceabat (ระยะทำง 307
นำท่ ำนเดินทำงโดยรถโค้ช เลีย บชำยฝ งสู
กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.20 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่บริเวณท่ำเรือที่จะ
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ข้ำมฟำกสู่ เมืองชำนัคคำเล่ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ท่สี วยงำมของ
ขุน เขำสลับ กับ รถวิ่ง ชำยทะเล ผ่ ำ นบ้ำ นเรือ นของบรรดำเหล่ ำ เศรษฐี ปศุ ส ัต ว์ แปลง
กำรเกษตร เมือ งถึงท่ำเรือ ณ เมืองอีเ ซียบัทแล้ว นำท่ำนข้ำมฟำกสู่ เมื องชานั คคาเล่
Canakkale (ใช้เวลำนังเรื
่ อ ประมำณ 45 นำที) ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลมำร์มำร่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (6)
พักค้ำงคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่

ม้าไม้เมืองทรอย – วิ หารอะโครโปลิ ส – เมืองคูซาดาซึ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7)
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่ งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อัน
โด่ ง ดัง เป็ น หนึ่ ง ในอำวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ อ ัน ชำญฉลำดในสมัย นั ้น สร้ำ งขึ้น เ พื่อ ดึง ดู ด
นักท่องเทีย่ วจำกทัวโลกที
่
ห่ ลงใหลในมหำกำพย์อเี ลียดได้เห็นด้วยตำของตนเองอีกด้วย ได้
เวลำพอสมควรนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของ
โบรำณสถำนทีส่ ำคัญ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง (8)
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ วิ หารอะโครโปลิ ส Acropolis ซึง่ ถูกกล่ำวขวัญถึงประหนึ่ง

กลำงวัน

ดินแดนในเทพนิยำยมี โรงละครที ช่ นั ทีส่ ุดในโลกซึ่งจุผชู้ มได้ถงึ 10,000 คน ให้ท่ำนได้
ถ่ำยภำพกับโบรำณสถำนทีม่ คี วำมสวยงำม และรูถ้ งึ ควำมเฉลียวฉลำดของชำวเติรก์ ในสมัย
โบรำณ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกได้ตำมอัธยำศัย นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคู

ค่ำ

ซาดาซึ Kusadasi (ระยะทำง 199 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.20 ชัวโมง)
่
เป็ น
เมืองท่ำทีส่ ำคัญทำงกำรค้ำอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (9)
พักค้ำงคืน ที่ Le Bleu Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้า

บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – เมืองปามุคคาเล่

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (10)
นำท่ำนสู่เยีย่ มชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึง่ เชื่อกันว่ำเป็ นทีส่ ุดท้ำยที่
พระแม่มำรีมำอำศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้ำงหลังนี้ ถูกค้นพบอย่ำปำฏิหำริย์ โดยแม่ชตี ำ
บอดชำวเยอรมัน ชื่อ แอนนำ แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี
ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยำยสถำนที่ไว้ในหนังสืออย่ำงละเอียดรำวกับเห็นด้วยตำ
ตนเอง เมื่อเธอเสียชีวติ ลง มีคนพยำยำมสืบเสำะค้นห้ำบ้ำนหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891
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ั้
ปจั จุบนั บ้ำนพระแม่มำรีได้รบั กำรบูรณะเป็ นบ้ำนอิฐชัน้ เดียว ภำยในมีรปู ปนของพระแม่
มำรี
ซึง่ พระสันตปำปำ โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ ่ี บริเวณด้ำนนอกของบ้ำน มีก๊อก
น้ ำสำมก๊อก ที่ มีความเชื่ อว่ าเป็ นก๊อกน้ าที่ มีความศักดิ์ สิ ทธิ์ แทนความเชื่ อในเรื่อง
สุขภาพ ความรา่ รวย และความรัก ถัดจำกก๊อกน้ ำเป็ น กาแพงอธิ ษฐาน ซึง่ มีควำมเชื่อ
ว่ำหำกต้องกำรให้ส ิ่งที่ปรำรถนำเป็ นควำมจริงให้เขียนลงในผ้ำฝ้ ำยแล้ว นำไปผูกไว้แล้ว
อธิษฐำน ได้เวลำพอสมควรนำเดินท่ำนสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส City of Ephesus อดีต
เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอำณำจักรโรมัน ชม อำคำรที่เป็ นสัญลักษณ์ของ นครเอฟ
ฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอำคำรสำคัญอีกแห่งคือ วิ หาร
แห่ งจักรพรรดิ เฮเดรียน Temple of Hadrian สร้ำงขึน้ ถวำยแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ควำม
โดเด่นของวิหำรแห่งนี้ คอื อยู่ในสภำพที่ส มบูรณ์มำก จำกนัน้ ปิ ดท้ำยกันที่ส ิ่งก่ อสร้ำงที่ม ี
ขนำดใหญ่ทส่ี ุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้ำงโดยสกัดเข้ำไปใน
ไหล่เขำให้เป็นทีน่ งั ่ สำมำรถจุคนได้ถงึ 25,000 คน ซึง่ คิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชำกรในยุค
นัน้ สร้ำงสมัยกรีกโบรำณ แต่พ วกโรมันมำปรับปรุงให้ยงิ่ ใหญ่มำกขึน้ นาท่ านช้ อปปิ้ ง ณ

กลำงวัน

ศูนย์ผลิ ตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มคี ุณภำพที่สุด อีกทัง้ ยัง
ผลิตเสือ้ หนังส่งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตำลี เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระให้
ท่ำนเลือกซือ้ สินค้ำได้ตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง (11)
จำกนัน้ นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทำงประมำณ 189
กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
เป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มนี ักท่องเที่ยวให้ควำม
สนใจเป็ นจำนวนมำก
นำท่ำนชมควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ ณ เมืองปามุคคาเล่
Pamukkale คำว่ำ “ปามุคคาเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” Pamuk
หมำยถึง ปุยฝ้ าย และ Kale หมำยถึง ปราสาท เป็ นน้ ำตกหินปูนสีขำวทีเ่ กิดขึน้ จำกธำรน้ ำ
ใต้ดนิ ที่มอี ุณหภูมปิ ระมำณ 35 องศำเซลเซียส ซึ่งเป็ นที่มแี ร่หนิ ปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์)
ผสมอยู่ในปริมำณทีส่ ูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คาลดากึ” ทีต่ งั ้ อยู่ห่ำงออกไปทำงทิศ
เหนือ รินเอ่อล้นขึน้ มำเหนือผิวดิน และทำปฏิกริ ยิ ำจับตัวแข็งเกำะกันเป็ นริว้ เป็ นแอ่ง เป็ น
ชัน้ ลดหลันกั
่ นไปตำมภูมปิ ระเทศเกิดเป็ นประติมำกรรมธรรมชำติ อันสวยงำมแปลกตำและ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยำกจะหำทีใ่ ดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
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นำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้ าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ ำพุเกลือแร่รอ้ น นำท่ำนชมหน้ำผำที่
ขำวกว้ำงใหญ่ดำ้ นข้ำงของอ่ำงน้ ำ เป็ นรูปร่ ำงคล้ำยหอยแครงและน้ ำตกแช่แข็ง ถ้ำมองดูจะ
ดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย น้ ำแร่ท่ไี หลลงมำแต่ละชัน้ จะแข็งเป็ นหินปูน ห้อย
ย้อยเป็ นรูปร่ำงต่ำง ๆ อย่ำงมหัศจรรย์ น้ ำแร่น้ีมอี ุณหภูมปิ ระมำณ 33-35 องศำเซลเซียส
ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือนำมำดื่ม เพรำะเชื่อว่ำมีคุณสมบัตใิ นกำรรักษำโรคหัวใจ โรค
ไขข้ออักเสบ ควำมดันโลหิตสูง โรคทำงเดินปสั สำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมันเชื่อ
ว่ำน้ำพุรอ้ นสำมำรถรักษำโรคได้
รับประทำนอำหำรค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (12)
พักค้ำงคืน ที่
Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ

วันที่หก

เมืองคอนย่า – พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า – เมืองคัปปาโดเกีย

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (13)
เดินทำงสู่ เมืองคอนย่ า Konya (ระยะทำง 402 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5
ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองที่ นิยมใช้เป็ นจุดพักของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อำณำจักรเซลจุกเติรก์ ซึ่งเป็ นอำณำจักรแห่งแรกของชำวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนัน้ เรียก
อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้ วอู่น้ำของประเทศ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง (14)
ท่ำนเข้ำชม พิ พิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็ นสถำนทีน่ ักบวชในศำสนำ
อิสลำมใช้สำหรับทำสมำธิ Whirling Dervishes โดยกำรเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟงั เสียง
ขลุ่ย ก่อนไปทำกำรหมุนต้องอดอำหำร มีกำรเข้ำห้องฝึกทรมำนร่ำงกำยก่อนทีจ่ ะไปหมุนได้
ผูท้ ม่ี สี มำธิมำกตัวจะลอยขึน้ เมือ่ หมุนไปช่วงเวลำหนึ่ง ก่อตัง้ โดยเมฟลำน่ ำ เจลำเลดดิน รูม่ี
ผู้วเิ ศษในศำสนำอิสลำม ส่วนหนึ่งของ พิพธิ ภัณฑ์เมฟลำเป็ นสุสำนของ เมฟลานา เจ

กลำงวัน

ค่ำ

ลาเลดดิ น รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภำยนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลำยแหลมสี
เขียวสดใน ภำยในประดับประดำฝำผนังแบบมุสลิม โดยใช้สมี ำกมำยตระกำรตำซึง่ หำชมได้
ยำก และยังเป็ นสุสำนสำหรับผู้ตดิ ตำม สำนุ ศษิ ย์ บิดำ และบุตรของเมฟลำด้วย จำกนัน้ นำ
ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia (ระยะทำง 236 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3.20 ชัวโมง)
่
ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้แวะพักเปลี่ยนอิรยิ ำบถด้วยกำรเข้ำชม
Caravansarine สถำนทีพ่ กั แรมของพ่อค้ำชำว เติรก์ สมัยออตโตมัน ทีย่ งิ่ ใหญ่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ (15)
จำกนัน้ นำท่ำนชม “ระบาหน้ าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสำวน้อยชำวตุรกี
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Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ

***หมายเหตุ ในกรณี ที่โรงแรมถา้ เต็ม ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนเป็ นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาวแทน***

วันที่เจ็ด

นครใต้ดินไคมัคลึ – พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถา้ –
ช้อปปิ้ ง – อิ สตันบูล – กรุงเทพมหานคร

05.00 น.

สำหรับท่ำนที่สนใจ ทัวร์ข้ ึนบอลลูน ชมพระอำทิตย์ยำมเช้ำ พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้
ของโรงแรม
(ทัวร์นัง่ บอลลนนี้ ไม่ได้ รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 230 ดอลล่า
สหรัฐ ในกรณี ที่ ช าระเป็ นเงิ น สด และ 240 ดอลล่ า สหรัฐ ในกรณี ที่ ช าระด้ ว ยบัต ร

เช้ำ

กลำงวัน

เครดิ ต) เจ้ำหน้ำทีบ่ ริษทั บอลลูน รอรับท่ำน เพื่อเปิดประสบกำรณ์ใหม่ทไ่ี ม่ควรพลำด พร้อม
กับประกำศนียบัตรทีร่ อมอบให้กบั ทุกท่ำน
(สาหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิ สระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (16)
จำกนัน้ นำท่ำนชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจำกกำรขุดเจำะพืน้ ดินลึกลงไป 10 กว่ำชัน้ เพื่อใช้เป็ นทีห่ ลบภัยจำกข้ำศึกศัตรูนครใต้
ดินไคมัคลีมชี นั ้ ล่ำงทีล่ กึ ทีส่ ุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดนิ แห่งนี้มคี รบเครื่องทุกอย่ำงทัง้ ห้อง
โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอำหำร ห้องครัว ห้องอำหำร โบสถ์ ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมืองแบบบุฟเฟต์ (17)
นำท่ำนชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่ เป็ นศูนย์กลำง
ของศำสนำคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่ เป็นควำมคิดของชำวคริสต์ทต่ี อ้ งกำรเผยแพร่ศำสนำโดย
กำรขุดถ้ำเป็ นจำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยังเป็ นกำรป้องกันกำรรุกรำนของชนเผ่ำลัทธิ
อื่นทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศำสนำคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์
มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ ล Apple Church ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับภูเขำ
รูปทรงต่ำง ๆ ได้ตำมอัธยำศัย นำท่ำนชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนทีม่ ภี ูม ิ
ประเทศอันน่ำอัศจรรย์แปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง ๆ
ที่งดงำม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็ นชื่อเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่นแรก ๆ ที่
อำศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดิ นแดนม้าพันธุ์ดี ตัง้ อยู่ทำงตอนกลำงของตุรกี เป็ น
พืน้ ทีเ่ กิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เมื่อประมำณ 3 ล้ำนปีท่ี
แล้ว เถ้ำลำวำที่พ่นออกมำและเถ้ำถ่ำนจำนวนมหำศำลกระจำยทัวบริ
่ เวณจนทับถมเป็ น
แผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มำ จำกนัน้ กระแส น้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซำะกร่อนหิน แผ่นดิน
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ภูเขำไฟไปเรือ่ ย ๆ นับแสนนับล้ำนปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลำดแปลกตำน่ ำพิศวง ที่
เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดน
ในเทพนิยำยจนผูค้ นในพืน้ ทีเ่ รียกขำนกันว่ำ ปล่องไฟนางฟ้ า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้
ประกาศให้ พื้นที่ มหัศจรรย์แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแห่ ง
แรกของตุรกี พิ เศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถา้ พื้นเมือง Local Cave House ของ
ชำวพืน้ เมือง Cappadocia พร้อมดื่มชำ กำแฟ เนื่องจำกธรรมเนียมของชำวเมืองตุรกี เมื่อ

20.05 น.
21.35 น.

มีผมู้ ำเยีย่ มเยียนก็จะมอบชำ กำแฟ เป็ น Welcome Drink เพื่อแสดงถึงน้ ำใจและมิตรภำพ
ระหว่ำงเพื่อ นใหม่ จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนได้ถ่ ำยภำพบ้ำนพื้นเมืองที่มผี ู้ค นอำศัยอยู่จริงๆ
จำกนัน้ ให้ท่ำนได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิ ค อิสระกับกำรเลือกซื้อ
สินค้ำและของทีร่ ะลึกได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 2021
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิ สตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิ น)

วันที่แปดของการเดิ นทาง กรุงเทพมหานคร
01.55 น.
14.50 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK 68
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 9.25 ชัวโมง)
่
เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
*******************************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กันยำยน – ธันวำคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 2-12 เด็กอายุ 2-12 ปี เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ปี พักร่วมกับ พักร่วมกับ
พักร่วมกับ เดี่ยว
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
1 ท่าน
2 ท่าน
ไม่มีเตียง
มีเตียง
มีเตียง
2-9,8-15,9-16,15-22,
36,900 36,900
36,900
36,900
6,000
16-23,23-30 กันยายน
30 กันยายน – 7 ตุลาคม
36,900 36,900
36,900
36,900
6,000
3-10,4-11,10-17,17-24,
36,900
พฤศจิ กายน
24 พฤศจิ กายน–1 ธันวาคม 36,900
25 พฤศจิ กายน–2 ธันวาคม
1-8,2-9,8-15,9-16 ธันวาคม 37,900

36,900

36,900

36,900

6,000

36,900

36,900

36,900

6,000

37,900

37,900

37,900

6,000

25 ธันวาคม– 1 มกราคม 62 43,900
26 ธันวาคม– 2 มกราคม
27 ธันวาคม– 3 มกราคม
29 ธันวาคม– 5 มกราคม 62 44,900
30 ธันวาคม– 6 มกราคม

43,900

43,900

43,900

7,000

44,900

44,900

44,900

8,000

**รำคำอำจมีกำรปรับขึน้ – ลง ตำมรำคำน้ำมันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงทีส่ ำยกำรบินประกำศปรับ และทีม่ เี อกสำรยืนยันเท่ำนัน้
(คิด ณ วันที่ 31 มีค 2561) **

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเที่ยว สำยกำรบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (น้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง
2.
3.
4.
5.
6.

ไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม/ท่าน)
ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน้ำมัน, ค่ำประกันภัยทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุเกิ น 85 ปี )
ค่ำทีพ่ กั ตลอดกำรเดินทำง (พักห้องคู่), ค่ำอำหำรทุกมือ้ ทีร่ ะบุ ในโปรแกรม, น้ ำดื่มบริกำรบนรถ วัน
ละ 1 ขวด
ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่ ุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ
เจ้ำหน้ำทีไ่ กด์คนไทย อำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ระบุ
2. ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (3.00USD / ท่ำน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่ำน / วัน) (คิ ดเป็ น 6 วัน รวม
เท่ากับ 30 USD)
3. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วัน (คิ ดเป็ น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)
4. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
2.
3.

เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทำงต่ ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจ้งให้
ผูเ้ ดินทำงทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั อำทิ กำร
ล่ำช้ำของสำยกำรบิน กำรนัดหยุดงำน กำรประท้วง ภัยธรรมชำติ กำรก่อ
จลำจล อุบตั เิ หตุ ปญั หำกำรจรำจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคำนึงและรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงไว้ให้
ได้มำกทีส่ ุด
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เนื่องจำกกำรท่องเทีย่ วนี้เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่
สำมำรถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในกำรใช้บริกำรทีท่ ำงทัวร์จดั ให้
ยกเว้นท่ำนได้ทำกำรตกลง หรือ แจ้งให้ทรำบ ก่อนเดินทำง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และจะไม่คนื
เงินค่ำทัวร์ทท่ี ่ำนชำระมำแล้ว หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำทีส่ ่อไป
ในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง
ในกรณีทท่ี ่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะ
ไม่รบั ผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกติ
นักท่องเทีย่ วใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู
ในกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ
ท่ำนจะต้องชำระค่ำใช้จำ่ ยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้ ำหนดซึง่ ทำง
บริษทั ฯไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณีทย่ี กเลิกกำรเดินทำงถ้ำทำงบริษทั ได้ออกตั ๋ว
เครือ่ งบินไปแล้วผูเ้ ดินทำงต้องรอRefund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋วเครือ่ งบิน
สำมำรถทำกำร Refund ได้เท่ำนัน้ )
ท่ำนทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝำ่ ยขำยก่อน
เพื่อขอคำยืนยันว่ำทัวร์นนั ้ ๆยืนยันกำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตั ๋วภำยในประเทศโดยไม่ได้รบั
กำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตั ๋วเครือ่ งบินภำยในประเทศได้

ตั ๋วเครื่องบิ น
1. ในกำรเดินทำงเป็นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำน
จะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็ นผู้กำหนดซึ่งทำงบริษทั ฯไม่
สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณีท่ยี กเลิกกำรเดินทำงถ้ำทำงบริษทั ได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วผู้
เดินทำงต้องรอRefund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ (ในกรณีทต่ี ั ๋วเครื่องบินสำมำรถทำกำร Refund
ได้เท่ำนัน้ )
2. ท่ำนทีจ่ ะออกตั ๋วเครือ่ งบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเู ก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอ
คำยืนยันว่ำทัวร์นัน้ ๆยืนยันกำรเดินทำงแน่ นอนหำกท่ำนออกตั ๋วภำยในประเทศโดยไม่ได้รบั กำรยืนยัน
จำกพนักงำนแล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิกบริษทั ฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับตั ๋วเครื่องบิน
ภำยในประเทศได้
3. เมื่อ ท่ำนจองทัว ร์แ ละชำระมัดจำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อ ควำมและเงื่อ นไขที่บริษัทฯแจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
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โรงแรมและห้อง
1. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีทท่ี ่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน
/ 3 เตียงTriple Room ขึน้ อยูก่ บั ข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึง่
มักมีควำมแตกต่ำงกันซึง่ อำจจะทำให้ท่ำนไม่ได้หอ้ งพักติดกันตำมทีต่ ้องกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจัด
ห้องทีพ่ กั แบบ 3 เตียงได้
2. โรงแรมหลำยแห่ ง ในยุ โ รปจะไม่ ม ีเ ครื่อ งปรับ อำกำศเนื่ อ งจำกอยู่ ใ นแถบที่ ม ีอุ ณ หภู ม ิต่ ำ
เครือ่ งปรับอำกำศทีม่ จี ะให้บริกำรในช่วงฤดูรอ้ นเท่ำนัน้
3. โรงแรมระดับ 5 ดำว ที่ระบุ ไ ว้ใ นโปรแกรมกำรเดิน ทำงนัน้ บำงโรงแรมอำจจะไม่เ ที่ย วเท่ำ กับ
มำตรฐำน 5 ดำว สำกล ระดับของโรงแรมทีร่ ะบุนนั ้ เป็นกำรจัดอันดับของกำรท่องเทีย่ วประเทศตุรกี
4. ในกรณีทม่ี กี ำรจัดประชุมนำนำชำติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่ำตัว บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
กระเป๋าเล็กถือติ ดตัวขึ้นเครื่องบิ น
1. กรุณำงดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ ะถือขึน้ เครือ่ งบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนำด
ตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดิ นทางใบใหญ่ ห้ำมนำติดตัวขึน้ บนเครือ่ งบินโดยเด็ดขำด
2. วัตถุทเ่ี ป็ นลักษณะของเหลวอำทิครีมโลชันน
่ ้ ำหอมยำสีฟนั เจลสเปรย์และเหล้ำเป็ นต้นจะถูกทำกำรตรวจ
อย่ำงละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุ ญำตให้ถอื ขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
แล้ว ใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อ เจ้ ำหน้ ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำร
องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO)
3. หำกท่ำนซือ้ สินค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทำงเที่ยวบินจึงสำมำรถนำ
ขึน้ เครือ่ งได้และห้ำมมีรอ่ งรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
1. สำหรับน้ ำหนัก ของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุ ญ ำตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม
(สำหรับผูโ้ ดยสำรชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger ซึง่ ขึน้ กับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บ
ค่ำระวำงน้ ำหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ ์ของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้หำก น้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงเกิน
กว่ำทีส่ ำยกำรบินกำหนด
2. สำหรับกระเป๋ำสัมภำระทีท่ ำงสำยกำรบินอนุ ญำตให้นำขึน้ เครือ่ งได้ตอ้ งมีน้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี
ควำมกว้ำง
( 9.75นิ้ว ) + ยำว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
3. รำยกำรทัว ร์ท่ีต้อ งบินด้ว ยสำยกำรบินภำยในประเทศน้ ำ หนัก ของกระเป๋ำอำจถู ก ก ำหนดให้ต่ ำกว่ ำ
มำตรฐำนได้ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบินบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระค่ำใช้จ่ำยใน
น้ำหนักส่วนทีเ่ กิน
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4. พนักงำนยกกระเป๋ำของโรงแรมในประเทศตุรกีนนั ้ ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีทท่ี ่ำนต้องกำรจะได้
กระเป๋ำทีร่ วดเร็ว ขอแนะนำว่ำท่ำนสำมำรถนำกระเป๋ำขึน้ ห้องด้วยตนเองจะเป็ นกำรดีท่สี ุด แต่ถ้ำไม่รบี
ร้อนทำงมัคคุเทศก์ชำวไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ จะบริกำรยกกระเป๋ำมำวำงไว้หน้ำห้องพักของท่ำน

