
 

 

รหัสทัวร SST1900401 
ทัวรตุรกี AMAZING CLASSIC 10 วัน 7 คืน (TK) 
ชมวิวAsia side สุเหงาสีน้ําเงิน โบสถเซนตโซเฟย อางเก็บน้ําใตดิน ลองเรือชมชองแคบบอส
ฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาเช ชุมชนบาลัช  ตลาดสไปซมารเกต จัตุรัสทักซิม อะดิยามา เนมรุต  
สะพานเซเวอรัน  เมืองโบราณอาเซเมีย  สุสานคาราคูซ 

 

 
ภูเขาเนมรุต หุบเขาเทพเจา ชมหินสลักเทพเจา 1 ใน UNESCO  
*เท่ียวคัปปาโดเจีย 2วัน พักโรงแรมถ้ํา ชิลลๆทีอิ่สตันบูล 2 คืน * 
โปรแกรมจัดอยางลงตัวไมเหน่ือย 
บินตรงสูอิสตันบูล พรอมบินภายใน 2 ขา   
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 
19.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิชแอรไลน อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน4 เคารเตอร S โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ทําผานข้ันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.30 น.  ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบิน
ประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัว
ทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสู
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

 
วันที่สอง  อิสตันบูล-ชมวิวAsia side --สุเหงาสีน้ําเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-อางเก็บน้ําใตดิน -
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส   
04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรหลัง    

จากน้ันนําทุกทานสูเมืองอิสตันบูล นําทานสูชมวิวที่จุดชม
วิวฝم�งเอเชีย (Asiaside )  อิสระใหทานเก็บภาพความงาม
ของ 2 ฝم�งเอเชียและยุโรป ทานนําชม สุเหราสีน้ําเงิน 
(BLUE MOSQUE) สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ทางศาสนา ที่มี
ความสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ํา
เงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานในและถูกสรางข้ึนบนพ้ืนท่ี  
ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเม็ต

ท่ี 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด7 ปและชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโด
รม” จัตุรัสสุลตานอาหเมต จากน้ันนําชม โบสถเซนตโซเฟย St. Sophia ซ่ึงเปนศิลปะแบบไบ
แซนไทม ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางข้ึนสมัย
จักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลังจากจักรวรรดิ
ออตโตมันเขามาปกครองจึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิด แตไดเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากท่ีเปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 916 
ป และเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเท่ียวเขาชมความงาม
และความย่ิงใหญ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลา
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีตอคริสตศาสนา 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานชมอางเก็บน้ําใตดิน  หรืออุโมงคสงน้ําใตดินสรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว 
รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน เพ่ือกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง เสาคอลัมนท่ีค้ํายันหลังคาอยู
ใตดิน มีความสวยงามมาก เปนศิลปะแบบคอรินเทียนของโรมัน ถึง 336 สูงตนละ 9 เมตร 
เรียง 12 แถว แถวละ 28 ตน ในพ้ืนที่ยาว 142 เมตร กวาง 65 เมตร  เสาตนที่แปลกตาที่สุด

คือ เสาท่ีสลักเปนรูปดวงตานกยูง หยดน้ําตาหรือดวงตาปศาจ 
ตามแตใครจะเห็นเปนรูปใด เรียกช่ือวา Forum Tauri  และเสา
อีก 2 ตนที่ไมควรพลาดชม ไดแก เสาที่มีหัวของเมดูซา กลับหัว 
วางเปนฐาน และอีกเสาหน่ึงหัวเมดูซาตะแคงขวาอยูเพราะเปน
เคล็ดไมใหเมดูซามองใครแลวจะกลายเปนหิน แตจะใหอยูเฝ�า
อางเก็บน้ําแหงน้ีตลอดไปเมดูซาเปนยักษมีดวงตาสีดํา ผมยาว
สลวย รูปรางงดงาม หลงรักเทพเพอรซิอุส ลูกของเทพสูงสุดของ

กรีกที่ช่ือ ซีอุสหรือซุส ในขณะเดียวกับท่ีเทพีอธีนา ก็รักเทพเพอรซิอุสเชนกัน จึงเกิดอิจฉา สาป
ใหเมดูวามีผมเปนงู และผูใดมองหนาเมดูซาจะถูกตัดคอดวยหิน ฉะน้ันในยุคไบเซนไทน ทหารได
นํารูปหัวเมดูซามาทําเปนหัวดามของดาบ นําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชอง
แคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara)โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางเร่ิมต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา
ชองแคบน้ีเปนจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงาม
แลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีก
ดวย  ขณะที่ลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเช
หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังส้ิน ได
เวลา  
 
ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   จากน้ันเขาสูที่พัก PARK INN ISTANBUL HOTEL5*  
หรือเทียบเทา  
 
วันที่สาม พระราชวังโดลมาบาเช -ชุมชนบาลัช  -ตลาดสไปซมารเกต-จัตุรัสทักซิม 
เชา  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานชมพระราชวัง โดลมาบาเช (Dolmabache Palace) พระราชวังแหงน้ีสรางโดย 
สุลตานอับดุล เมอจิท ซ่ึงเปนพระราชวังท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทางวัฒนธรรม 
และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน ไดเวลาอันสมควรจากน้ันนําทานสูชุมชนบาลัช ซ่ึงเปน  
หมูบานด้ังเดิมของชาวยิว ซึ่งตกแตงดวยหลากหลายสีสันสะดุดตา ตั้งอยูบนฝم�งยุโรปของอิส



 

 

ตันบูลเปนชุมชนเกาแกด้ังเดิมบนบนฝم�งตะวันตกของโกลเดนฮอรน อิสระใหทานเก็บภาพ
ประทับใจ 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานสู ตลาดสไปซมารเกต อิสระใหทานไดชมสีสัน
ของตลาดอียิปตโบราณทานสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใน
ราคายอมเยาว ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกีอยาง แอปปลิคอท 
หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเลือกซ้ือมากมาย นําทานสู
จัตุรัสทักซิม ( Taksim Square) หรือ ยานทักซิม สแควร เปนยานที่คึกคักที่สุดในมหานครอิส
ตันบูล เพราะเปนยานที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวทั่วโลก มีช็อปปم�ง สตรีท ท่ีรายลอมไป
ดวยรานคาทั้งแบรนดโลคอล และแบรนดอินเตอรมากมาย แถมยังมีบูติกโฮเต็ลอิพๆ และบาร
เกๆ ใหคุณไดชมบรรยากาศความคึกคักของถนนเสนน้ี 
 **สําหรับทานที่สนใจน่ังเฮลิคอปเตอรทัวร ชมทัศนียภาพมุมสูงของเมืองอิสตันบูล
(เฮลิคอปเตอรทัวรน้ีไมรวมอยูในรายการทัวร  ราคาทานละ 210 ยูโร ในกรณีท่ีชําระดวยเงินสด 
และราคา 220 ยูโร ในกรณีท่ีชําระดวยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผูใหบริการทัวรเฮลิคอปเตอร
ทัวร มีประกันภัยใหกับทุกทาน แตสําหรับประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการข้ึน
เฮลิคอปเตอรทัวร และเคร่ืองรอนทุกประเภท  ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional Tourรายการน้ี
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละทาน)** 
 
ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากน้ันเขาสูที่พัก PARK INN ISTANBUL HOTEL5*  
หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบิน  
10.05 เดินทางสู เมืองอดิยามาน Adiyaman โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน เที่ยวบิน
ที่ TK 2216 
11.50  ถึงสนามบิน เมืองอาดิยามาน Adiyaman ต้ังอยูทางภาคตะวันออกตกเฉียงใต
ของประเทศตุรกี  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 



 

 

เดินทางสูเมืองเนมรุตซึ่งเปนที่ต้ังของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มีความสูง 2,134 เมตร 
มีช่ือเสียงอยางมากในเร่ืองรูปสลักขนาดใหญท่ีสรางในศตวรรษท่ี 1 กอนคริสตกาลเดิม ภูเขาลูก
น้ีเปนภูเขาไฟมากอนและเปนท่ีต้ังของสุสานกษัตริยแหงอาณาจักรโคมายานา(Commagene 
Kingdom) UNESCO ไดข้ึนทะเบียนใหสถานท่ีแหง
น้ีเปนมรดกโลก ในป 1987 นําทานชมสะพานเซเวอ
รัน สรางประมาณป ค.ศ.200 เพ่ือถวายจักรพรรดิ 
Septimius Severus เปนสะพานโรมันท่ีสรางดวย
หินทั้งหมด 92 กอนๆ ละประมาณ 10 ตัน เปน
สะพานท่ีสรางโดยชาวโรมันท่ีอาจจะมีขนาดใหญเปน
อันดับสอง ยาว 120 เมตร กวาง 7 เมตร ปจจุบัน
ยังคงอยูสมบูรณแบบ จากน้ันชมเมืองโบราณอารเซเมีย ซ่ึงเดิมรูจักในนามของป�อมปราการ 
สรางเพ่ือป�องกันไมใหใครเขามารุกรานที่อยูอาศัยภายในอุโมงค บริเวณน้ีเคยไดรับการปกครอง
จาก อเล็กซานเดอรมหาราช ผูโดงดัง กรีฑาทัพจากกรีซผานเมืองตางๆมาเร่ือยจนถึงเอเชียกลาง 
หลังจากพระองคส้ินพระชนมดินแดนท่ีพระองคเคยรวบรวมไวก็แตกออกเปนเมืองตางๆ แลวก็
ปกครองตนเอง รวมถึงอาณาจักรโคมานายาแหงน้ี วัฒนธรรมของโคมานายา เปนอารยธรรม
แบบกรีกผสมรวมเขากับความเช่ือของคนพ้ืนเมือง โคมานายาเปนเอกเทศอยู 200 ป กอนจะ
ถูกรวบรวมเขากับจักรวรรดิโรมันในเวลาตอมา นําทานชมสุสานคาราคูซ สุสานของราชินี Isias 
และเจาหญิง Antiochis และ Aka I แหงโคมายานา สรางในชวงป 30-20 กอนคริสตกาล 
โดยกษัตริยคนท่ีสองแหงโคมายานา โดยคําวา Karakus มีความหมายวา นกสีดํา โดยช่ือน้ี
ไดมาจาก นกอินทรียท่ีอยูดานบนของเสาและรูปสลักกษัตริยแหงโคมายานา จากน้ันนําทานสุ
โรงแรมท่ีพัก เพ่ือรับประทานอาหารค่ํา 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก นําทานเขาสูท่ีพัก Euphrat Hotel Nemrut  Hotel4* 

หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 



 

 

วันทีห่า ชมพระอาทิตยข้ึน ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา –ไคซีร่ี-คัปปาโดเจีย  
05.30น.ทานชมความสวยงามของพระอาทิตยข้ึน
ท่ี ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เปนไฮไลทท่ี
สําคัญสวนหน่ึงของทริปน้ี  “ภูเขาเนมรุต เปน
สถานที่ท่ีสวยที่สุดในโลกแหงหน่ึงสําหรับการชม
พระอาทิตยข้ึน กับ พระอาทิตยตกดิน ” องคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลก ภูเขาเนมรุตป ค.ศ. 
62 กษัตริยแอนติโอไดสรางสุสานโดยมีรูปปم�นของ
ตนเองขนาดใหญและสิงโตสองตัวนกอินทรีและเทพเจาของเปอเซียไวบนภูเขาหุบเขาเทพเจา
แบงออกเปน 3 สวนหลักขอเรียงวาระเบียง 3 ดาน คือดานทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก 
ระเบียงฝم�งตะวันตกและฝم�งตะวันออกประกอบดวยแถวของหินสลักเทพเจาขนาดใหญที่สลักจาก
เน้ือหินของภูเขา สวนระเบียงทางทิศเหนือไมมีรูปสลักเหมือนอีกสองฝم�ง คาดวาเปนท่ีชุมนุม
ในชวงที่มีการประกอบพิธี ไมมีรองรอยของการสรางส่ิงอ่ืนใดในเขตบริเวณน้ีคือระเบียงฝم�ง
ตะวันตกระเบียงฝم�งตะวันออกอยูในสภาพดีกวาฝم�งตะวันตก รูปสลักหินสวนลําตัวยังน่ังอยูบนบัล
ลังค ความสูง 8-10 เมตร แตสวนเศียรรวงลงมา แตถูกจับเรียงต้ังข้ึนเปนแถว ซ่ึงสวนเศียรก็มี
ความสูง 2 เมตรรูปสลักหินทั้งหมดจากท่ีรวบรวมไวไดมี สิงโต นกอินทรี ซ่ึงสัตว 2 ชนิดน้ีมี
หนาท่ีคุมคองทุกส่ิงบนหุบเขา รูปสลักหินกษัตริย Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อา
รามาสต, เทพอารเมเนียน, สุริยเทพอะพอลโลม เทพเฮอรคิวลิ ใหทานเก็บภาพประทับใจ 
จากน้ันกลับสูกลับสุโรงแรมที่พัก เพ่ือรับประทานอาหารเชา  
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางสูเมืองมาลัตยา เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากของผลไมแอพริ
คอต นําทานสูตลาด Sire  Bazaar ซ่ึงเปนศูนยกลางในการคาสง
ผลไมแอพริคอตท้ังแอพริคอตสดและแอพริคอตแหง อีกท้ังยังมี
หลากหลายสินคาแปรรูปจากแอพริคอต และผลไมตามฤดูกาล 
อิสระใหทานเลือกซ้ือและเดินเลนชมสีสันของตลาดทองถ่ิน  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
เดินทางสูเมืองไครซีรีซ่ึงต้ันอยูตอนกลางของดินแดนอนาโตเลีย เดิมเปนศูนยกลางการคาในยุค
สมัยเกาแก นําทานชม  Sultanhan คาราวานสไรน ถูกสรางข้ึนในสมัยเซจุกโดยสุลตาล 



 

 

Alaeddin Keykubat ในตนศตวรรษที่ 13 ปจจุบันยังคงเปนศูนยกลางคาที่ใหญ นําทานชม
ตลาดปลาท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ี  จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเจีย เปนเมืองท่ีอยูระหวางทะเลดํา
กับภูเขาเทารุส เปนดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมา
ปกคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เม่ือวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน 
และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรค
บนดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี และยังเปนเมืองท่ีมีความสําคัญ
มาแตโบราณกาลเพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายและแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก  นําทานเขาสูที่พัก ALFINA Cave Hotel 5* 
หรือเทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกัน 

 

วันทีห่ก  นครใตดิน-หมูบานอวานอส-หมูบานนกพิราบ-คัปปาโดเกีย 
 05.00 น.สําหรับทานท่ีสนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ 
บริเวณลอบบ้ี **(ทัวรน่ังบอลลูนน้ีไมรวมอยูในรายการ
ทัวร  คาข้ึนบอลลูนทานละ 240 ดอลลาสหรัฐ ใน
กรณีท่ีชําระดวยเงินสด และราคา 250 ดอลลาสหรัฐ 
ในกรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู
ใหบริการทัวรบอลลูนในตุรกี มีประกันภัยใหกับทุก
ทาน แตสําหรับประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองรอนทุก
ประเภท  ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional Tourรายการน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละทาน)** 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม นครใตดิน(underground city) ซ่ึงเกิดจาการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป 10 กวาช้ัน เพ่ือ
ใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยท้ังจากชาว



 

 

อาหรับจากทางตะวันออกที่ท่ีตองการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชนทางการคา และชาว
โรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการท่ีจะหยุดย้ังการเผยแพรศาสนา
คริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ันลางที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบทุก
อยาง ทั้งหองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอนอาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุดลึกลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเท
เย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส 
และดวยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอากาศถายเท
ไดสะดวก จากน้ันนําทานชม หมูบานของนกพิราบ โดยชาวบานไดขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวให
นกมาอยูอาศัยเพ่ือจะไดเก็บข้ีนกพิราบไป 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู หมูบานอวานอส ซ่ึงเปนหมูบานท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกับเคร่ืองปم�นดินเผา และงานเซรามิก 
แทบทุกรานจะมีผลิตภัณฑจากงานปم�นวางอยูหนาราน แตในบานมีโชวเคร่ืองปم�นหมอทุกบาน 
อวานอสเปนเมืองเล็กๆท่ีมีแมน้ําไหลผาน แตเปน
แมน้ําท่ีมีตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํามา
ลองปم�นใชเปนอุปกรณ ของเครื่องใช ท่ีใชภายในบาน 
เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเร่ิมปم�นพวกโอง 
แจกัน และเคร่ืองประดับบาน ชมการสาธิตการทํา
เคร่ืองปم�นดินเผาของแบบด้ังเดิมของชาวคัปปาโดเกีย 
จากน้ันนําทานสู เมืองอุชิซาร เปนพ้ืนท่ีที่มีจุดเดนคือ
ภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายลอมไปดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็ม
ไปหมด ท่ีสําคัญก็คือสวนหน่ึงของหินเหลาน้ีมีคนอาศัยอยูภายใน ในลักษณะ“บานถ้ํา” มาชา
นานนับจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมีการ“ทุบ
ทําลายหิน”เหลาน้ีทิ้งเพ่ือปรับพ้ืนที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทํา
อยางกลมกลืน ไมทําลายทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิงแอบพ่ึงพิงท่ีนา
ยกยองเปนอยางย่ิง จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) 
ชมวิธีการทอพรมแบบด้ังเดิมซ่ึงถือไดวาเปนสินคาที่มีช่ือเสียงของตุรกี กอนจะนําทานสูหุบเขา
เดฟเรนท (Devrent Valley) หุบเขาแหงจินตนาการ ต่ืนตากับอัศจรรยของภูมิประเทศที่แปลก
ตาที่ดูคลายพ้ืนผิวดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอ่ืน ในจักรวาลมากกวาพ้ืนผิวโลก เต็มไปดวย
หินรูปทรงแปลกตา 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก นําทานเขาสูที่พัก ALFINA Cave Hotel 5*
หรือเทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกัน 

 

วันทีเ่จ็ด เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมท้ังยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมิภาคแถบน้ี โดยระหวางทางนําทานชมความ
สวยงามของ Obruk lake ซึ่งเกิดจากอุกกาบาตไดตกลงมาจึง
เกิดแองน้ําเปนธรรมชาตินับพันป ชม“คาราวานสไรน” ที่พัก
แรมและท่ีแลกเปล่ียนสินคาระหวางทางของชาวเติรกในสมัย
ออตโตมัน ในการเดินทางน้ีทานจะไดชมทัศนียภาพท่ีงดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) เขาชมปราสาทปุยฝ�าย  เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือ
แรรอนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนา
ผาผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลาย
ช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทาง
ยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988    
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก นําทานเขาสูที่พัก Lycus River Hotel 5* 
หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่แปด  เมืองคูซาดาซี-หมูบานออตโตมัน- โรงงานเคร่ืองหนัง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซีต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศตุรกีตัดกับชายฝم�งทะเลอีเจ้ียนซ่ึงเปนทาเรือที่สําคัญ 
ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทองทะเลสีฟ�าครมของทะเลอีเจ้ียน จากน้ันนําทานสูหมูบาน
ออตโตมันด้ังเดิม ชมอารยะธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออตโตมันที่ยังคง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซ้ือสินคาพื้นเมือง ไดเวลา
อันสมควร 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
นําทานเย่ียมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (Leather Jacket Factory) ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังของ
ประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศท่ีผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกท้ังยังผลิตเส้ือหนังสงใหกับแบรนด
ดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาไดตาม
อัธยาศัย   
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก นําทานเขาสูท่ีพัก  Ramada Resort Hotel 5* หรือ

เทียบเทา 
 
วันทีเ่กา เมืองเอฟฟซุส -เมืองอิซเมียร- อิสตันบูล  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสูเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่
ขนานนามวา มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย ที่มี
การบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึงเคยเปนที่อยูของชาว
โยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซ่ึง
รุงเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขา

ยึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็
ไดสถาปนา “เอฟฟซุส” ข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผาน
ใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปน



 

 

โรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นํา
ทานชมหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา
ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี, หองสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกส่ิงทุก
อยางลวนเปนศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความปราณีต จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจกับ
อนุสรณสถานของพระแมมารี  
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

นําทานเดินทางสู เมืองอิซเมียร(Izmir) ต้ังอยูทางปลายสุดทาง
ตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามัก
เรียกกันวา เอเชียไมเนอร (Asia Minor) ปจจุบันเมืองอิซเมียร
น้ันถือวาเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรซ่ึงมีอายุ
เกาแกมากกวา 5,000 ป เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับสาม

ของประเทศตุรกี ตัวเมืองน้ันต้ังอยูรอบๆอาวขนาดใหญ ซ่ึงพ้ืนที่สวนใหญน้ันถูกลอมรอบไปดวย
ภูเขา อีกทั้งยังถือวาเปนเมืองที่คอนขางพลุกพรานไปดวยผูคน รวมไปถึงถนนที่คอนขางกวาง 
อาคารกระจกและศูนยช็อปปم�งที่ทันสมัย น่ันจึงสงผลใหเมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอรเร
เนียนยุโรปมากกวาตุรกีแบบด้ังเดิม อิสระใหทานชมเมืองและเก็บภาพประทับใจ  ** อิสระ
อาหารค่ํา** จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานสนามบินอิซเมียร 
20.02--21.30 น. เดินทางสูเมืองอิสตันบูล เท่ียวบินที่ TK2335 (บินภายในประเทศ)   
 
วันที่สิบ อิสตันบูล - กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปน
หลัก****   
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง ( พ.ค -ธ.ค 62 )                      ราคา/ บาท  
 
มิถุนายน 62 
21-30 มิ.ย  
กรกฎาคม 62 
12-21 ก.ค  
สิงหาคม 62 
9-18 ส.ค  
กันยายน 62 
20-29 ก.ย  
ตุลาคม 62 
10-19 // 25 ต.ค -3 พ.ย // 26 ต.ค -4 พ.ย   
พฤศจิกายน 62 
1-10 // 8-17 // 21-30 // 22 พ.ย -1 ธ.ค // 29 พ.ย 
-8 ธ.ค  
ธันวาคม 62 
1-10 ธ.ค  

 
46,500.- 

พักเด่ียวเพ่ิม 7,900.- 
ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 
หมายเหตุ  

1.  ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานข้ึนไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ
เก็บคาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,900 บาท  



 

 

2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.   คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เท่ียวบินช้ันประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล--กรุงเทพ)+เที่ยวบิน
ภายในประเทศ 2 เที่ยว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียวพรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง     
4.    คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ฯลฯ  
3.   คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และท่ี
ไมไดระบุไวในรายการ  
4.   คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทาน  
6.   คาทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถ่ิน ( 100 USD/คน/ทริป) ชําระพรอม
คาทัวรงวดสุดทาย  
7.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่
ไมไดระบุในรายการ   
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 

วัน  



 

 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสวน
ใหกับทาน 

3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดไมถึงจํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ
ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ 
ปฏิเสธเขาเมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีท่ีทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบใดๆในการท่ีทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติใน
การทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 
6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  



 

 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 
ตามอัตรา คาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา ตาม
สถานการณดังกลาว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี 
9. สําหรับที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางการแข็งแรง สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักของประตูประมาณ 
20 กิโลกรัม) และไมใชผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long Leg ข้ึนอยูกับ
ทางเจาหนาท่ีเช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทาน้ัน และมีคาใชจายเพ่ิมเติมตามท่ีสาย
การบินเรียกเก็บ 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 

3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานท่ีพักเด่ียวกรุณาชําระคาพักเด่ียว
เพ่ิม)   

 กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปล่ียน
วันเดินทางได  

 กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง 
(Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

หมายเหตุ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล 
อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวให
ไดมากที่สุด  



 

 

2. เน่ืองจากการทองเท่ียวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ 
ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการท่ี
ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และ
จะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรมซ่ึงมักมีความแตกตางกันซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ 
อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ันใน
กรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว 
บริษัทฯขอสงวนสิทธÍิ ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บ
ทุกขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดย
เด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ันน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซ่ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเท่ียวบินจึง
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  

 



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสายการบิน) 
การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนัก
กระเป�าเดินทางเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาต
ใหนําข้ึนเคร่ืองไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5
น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกินกระเป�าและ
สัมภาระที่มีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand 
carry)  


