รหัสทัวร SST1903527

ทัวรตุรกี อิสตันบูล เนมรุต มาลัตยา คัปปาโดเจีย
ปามุคคาเล คูซาดาซี อิซเมียร 9วัน7คืน [TK]

สุเหราสีนํ้าเงิน โบสถเซนตโซเฟย พระราชวัง โดลมาบาเช ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส ตลาดส

ไปซมารเกต จัตุรัสทักซิม อะดิยามา เนมรุต สะพานเซเวอรัน เมืองโบราณอาเซเมีย สุสานคา
ราคูซ ภูเขาเนมรุต มาลัตยา ไคซีรี่ คัปปาโดเจีย นครใตดิน หมูบานอวานอส คัปปาโดเกีย เมือง
คอนยา เมืองปามุคคาเล เมืองคูซาดาซี หมูบา นออตโตมัน เมืองเอฟฟซุส เมืองอิซเมียร
พิพิธภัณฑกลางแจงAgora

AMAZING TURKEY CLASSIC 2020

ทัวรตุรกีคลาสิก 9วัน7คืน
บินตรง+บินภายใน2ขา กับสายการบินเตอรกิชแอรไลน

ตุรกีเสนทางใหมทองดินแดนแหงอารยะธรรมเมโสโปเตียเมีย
รวบรวมทุกไฮไลทไมเหมือนใคร บินตรงสูอส
ิ ตันบูล พรอมบินภายใน 2 ขา
เจาะลึกประวัติศาสตรเกาแกมากกวา 3500 ป ชมโบราณสถาน
ภูเขาเนมรุต หุบเขาเทพเจา ชมหินสลักเทพเจา 1 ใน UNESCO
สถานที่ทส
ี่ วยที่สด
ุ ในโลกชมพระอาทิตยขึ้น
พักโรงแรมถํ้าคัปปาโดเกีย 2 คืน นอนอิสตันบูล 2 คืน พัก5 ดาว *

อิสตันบูล-เนมรุต-มาลัตยา-คัปปาโดเจีย-ปามุคคาเล-คูซาดาซี-อิซเมียร
ราคาพิเศษ 45,999.-

เดินทาง มีนาคม-พฤศจิกายน 63
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

06.30 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโ ดยสารขาออกระหวาง
ประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาทีข่ องบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขัน
้ ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

09.25 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใชเวลาบินประมาณ

10.25 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ
บริการ อาหารกลางคํา่ และอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

16.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารคํา่ เขาสูท
 ี่พก
ั RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL หรือเทียบเทา
วันทีส
่ อง

สุเหราสีนํ้าเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-พระราชวัง โดลมาบาเช -ลองเรือชองแคบ
บอสฟอรัส-ตลาดสไปซมารเกต -จัตุรัสทักซิม

เชา รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พก
ั
ชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลตาน
อาหเมต นําชม สุเหราสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ทีม
่ ีความสวยงามแหงหนึง่ ชื่อนี้ไดมาจาก
กระเบื้องเคลือบสีนาํ้ เงินที่ใชปต
ู ลอดแนวฝาผนังดานในและถูก
สรางขึ้นบนพื้นที่ ซึง่ เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดย

สุลตานอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด7 ปและ

จากนั้นนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia) ซึ่งเปนศิลปะแบบไบแซนไทม ไดรบ
ั การ

ยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน
ของจักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขามาปกครอง
จึงไดเปลี่ยนโบสถดงั กลาวมาเปนมัสยิด แตไดเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสมัย เค

มาล อะตาเติรก
 หลังจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 916 ป และเปนมัสยิดของ
ศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมความงามและความยิง่ ใหญ

ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนส
แตนตินทีม
่ ต
ี อคริสตศาสนา
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นําทานชมพระราชวัง โดลมาบาเช (Dolmabache Palace) พระราชวังแหงนี้สรางโดย

สุลตานอับดุล เมอจิท ซึ่งเปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทางวัฒนธรรม
และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน จากนั้นนําทานเยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather
Jacket Factory) ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังทีม
่ ี

คุณภาพที่สด
ุ อีกทัง้ ยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดงั ในอิตาลี
เชน Versace , Prada , Michael Kors อิสระใหทาน

เลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย นําทาน ลองเรือชองแคบบอส
ฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชือ
่ มทะเลดํา (The Black Sea)

เขากับทะเลมารมารา (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 32 ก.ม. ความกวาง ตัง้ แต 500 เมตร จนถึง 3

ก.ม. ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ

สวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สาํ คัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีก
ดวย เพราะมีปอ
 มปนตัง้ เรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี้ วากันวาจะกระทัง่ ถึงยุคของการ

นําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคยปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถูกถลมจนเสียหายอยางหนักมากอน
เลย ทั้งที่เปนเพราะปอมปนดังกลาวนี่เอง ในปค.ศ.1973 มีการเปดใชสะพานบอสฟอรัส ซึ่งทํา
ใหเกิดการเดินทางไปมระหวางฝง ﻤเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะลองเรือทานจะได

เพลิดเพลินกับทิวทัศน สองขางทาง ไมวา จะเปนพระราชวังโดลมาบาเช หรือบานเรือนสไตล
ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแตสวยงามตระการตาทัง้ สิ้น นําทานสู ตลาดสไปซมารเกต
อิสระใหทานไดชมสีสันของตลาดอียิปตโบราณทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคา

ยอมเยาว ไมวา จะเปนเครือ
่ งประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกีอยาง

แอปปลิคอท หรือจะเปนถัว่ พิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย นําทานสูจัตุรส
ั ทักซิม ( Taksim
Square) หรือ ยานทักซิม สแควร เปนยานที่คก
ึ คักที่สุดในมหานครอิสตันบูล เพราะเปนยาน

ที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวทัว่ โลก มีชอ
็ ปปﻤง สตรีท ทีร่ ายลอมไปดวยรานคาทั้งแบรนดโล
คอล และแบรนดอินเตอรมากมาย แถมยังมีบต
ู ิกโฮเต็ลอิพๆ และบารเกๆ ใหคุณไดชม
บรรยากาศความคึกคักของถนนเสนนี้

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก RETAJ ROYAL HOTEL

วันทีส
่ าม

อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคารา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ไดเวลาอันสมควรนําทานสู

5 STAR HOTEL หรือเทียบเทา

สนามบิน

คูซ

10.55

เดินทางสู เมืองอดิยามาน Adiyaman โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน

12.50

ถึงสนามบิน เมืองอาดิยามาน Adiyaman ตัง้ อยูทางภาคตะวันออกตก

เที่ยวบินที่ TK 2216

เฉียงใตของประเทศตุรกี
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น

เดินทางสูเมืองเนมรุตซึ่งเปนทีต
่ ั้งของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มีความสูง 2,134
เมตร มีชื่อเสียงอยางมากในเรื่องรูปสลักขนาดใหญที่สรางในศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาลเดิม
ภูเขาลูกนี้เปนภูเขาไฟมากอนและเปนทีต
่ งั้ ของสุสานกษัตริยแหงอาณาจักรโคมายานา

(Commagene Kingdom) UNESCO ไดขน
ึ้ ทะเบียนใหสถานทีแ
่ หงนี้เปนมรดกโลก ในป
1987 นําทานชมสะพานเซเวอรัน สรางประมาณป

ค.ศ.200 เพือ
่ ถวายจักรพรรดิ Septimius

Severus เปนสะพานโรมันที่สรางดวยหินทัง้ หมด

92 กอนๆ ละประมาณ 10 ตัน เปนสะพานทีส
่ รางโดย
ชาวโรมันที่อาจจะมีขนาดใหญเปนอันดับสอง ยาว

120 เมตร กวาง 7 เมตร ปจจุบันยังคงอยูสมบูรณ

แบบ จากนั้นชมเมืองโบราณอารเซเมีย ซึ่งเดิมรูจก
ั ใน

นามของปอมปราการ สรางเพื่อปองกันไมใหใครเขามารุกรานที่อยูอาศัยภายในอุโมงค บริเวณนี้
เคยไดรับการปกครองจาก อเล็กซานเดอรมหาราช ผูโดงดัง กรีฑาทัพจากกรีซผานเมืองตางๆมา
เรื่อยจนถึงเอเชียกลาง หลังจากพระองคสิ้นพระชนมดินแดนที่พระองคเคยรวบรวมไวกแ็ ตก

ออกเปนเมืองตางๆ แลวก็ปกครองตนเอง รวมถึงอาณาจักรโคมานายาแหงนี้ วัฒนธรรมของโค
มานายา เปนอารยธรรมแบบกรีกผสมรวมเขากับความเชื่อของคนพื้นเมือง โคมานายาเปน

เอกเทศอยู 200 ป กอนจะถูกรวบรวมเขากับจักรวรรดิโรมันในเวลาตอมา นําทานชมสุสานคา
ราคูซ สุสานของราชินี Isias และเจาหญิง Antiochis และ Aka I แหงโคมายานา สราง

ในชวงป 30-20 กอนคริสตกาล โดยกษัตริยค
 นที่สองแหงโคมายานา โดยคําวา Karakus มี
ความหมายวา นกสีดํา โดยชือ
่ นี้ไดมาจาก นกอินทรียทอ
ี่ ยูดา นบนของเสาและรูปสลักกษัตริย
แหงโคมายานา
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก นําทานเขาสูทพ
ี่ ัก Euphrat Hotel

วันทีส
่ ี่

ชมพระอาทิตยขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา –ไคซีร-ี่ คัปปาโดเจีย

Nemrut 4* Hotel หรือเทียบเทา

05.30น.ทานชมความสวยงามของพระอาทิตย
ขึ้นที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เปน

ไฮไลทที่สาํ คัญสวนหนึ่งของทริปนี้ “ภูเขาเน
มรุต เปนสถานที่ทส
ี่ วยทีส
่ ุดในโลกแหงหนึ่ง

สําหรับการชมพระอาทิตยขึ้น กับ พระอาทิตย
ตกดิน ” องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก

โลก ภูเขาเนมรุตป ค.ศ. 62 กษัตริยแ อนติโอได

สรางสุสานโดยมีรูปปﻤนของตนเองขนาดใหญและ

สิงโตสองตัวนกอินทรีและเทพเจาของเปอเซียไวบนภูเขาหุบเขาเทพเจาแบงออกเปน 3 สวนหลัก

ขอเรียงวาระเบียง 3 ดาน คือดานทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝง ﻤตะวันตกและฝงﻤ
ตะวันออกประกอบดวยแถวของหินสลักเทพเจาขนาดใหญที่สลักจากเนือ
้ หินของภูเขา สวน

ระเบียงทางทิศเหนือไมมีรูปสลักเหมือนอีกสองฝง ﻤคาดวาเปนทีช่ ุมนุมในชวงทีม
่ ีการประกอบพิธี

ไมมรี องรอยของการสรางสิ่งอื่นใดในเขตบริเวณนี้คือระเบียงฝง ﻤตะวันตกระเบียงฝง ﻤตะวันออกอยู
ในสภาพดีกวาฝﻤงตะวันตก รูปสลักหินสวนลําตัวยังนัง่ อยูบ
 นบัลลังค ความสูง 8-10 เมตร แต
สวนเศียรรวงลงมา แตถก
ู จับเรียงตั้งขึ้นเปนแถว ซึ่งสวนเศียรก็มค
ี วามสูง 2 เมตรรูปสลักหิน

ทั้งหมดจากที่รวบรวมไวไดมี สิงโต นกอินทรี ซึ่งสัตว 2 ชนิดนีม
้ ห
ี นาทีค
่ ม
ุ คองทุกสิ่งบนหุบเขา
รูปสลักหินกษัตริย Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อารามาสต, เทพอารเมเนียน, สุริย

เทพอะพอลโลม เทพเฮอรควิ ลิ ใหทา นเก็บภาพประทับใจ จากนั้นกลับสูก
 ลับสุโรงแรมทีพ
่ ัก เพื่อ
รับประทานอาหารเชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสูเ มืองมาลัตยา เปนเมืองที่มชี ื่อเสียงมากของผลไม

แอพริคอต นําทานสูต
 ลาด Sire Bazaar ซึง่ เปนศูนยกลางใน

การคาสงผลไมแอพริคอตทัง้ แอพริคอตสดและแอพริคอตแหง
อีกทัง้ ยังมีหลากหลายสินคาแปรรูปจากแอพริคอต และผลไม

ตามฤดูกาล อิสระใหทา นเลือกซือ
้ และเดินเลนชมสีสันของตลาด
ทองถิ่น
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น

เดินทางสูเ มืองไครซีรีซงึ่ ตัน
้ อยูต
 อนกลางของดินแดนอนาโตเลีย เดิมเปนศูนยกลางการคาในยุค
สมัยเกาแก นําทานชม Sultanhan คาราวานสไรน ถูกสรางขึน
้ ในสมัยเซจุกโดยสุลตาล

Alaeddin Keykubat ในตนศตวรรษที่ 13 ปจจุบันยังคงเปนศูนยกลางคาที่ใหญ นําทานชม

ตลาดปลาที่ขึ้นชือ
่ ของเมืองนี้ จากนั้นเดินทางสูเมืองคัปปาโดเจีย เปนเมืองทีอ
่ ยูระหวางทะเล

ดํากับภูเขาเทารุส เปนดินแดนทีม
่ ีภม
ู ิประเทศอันนาอัศจรรยซงึ่ เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหล

ออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ
ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก

เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศทีง่ ดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดัง่
สวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา” และไดรับการแตงตัง้ จากองคการ

ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี และยังเปน

เมืองทีม
่ ีความสําคัญมาแตโบราณกาลเพราะเปนสวนหนึง่ ของเสนทางสายไหม เสนทางคาขาย
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทีท
่ อดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ
่ ักนําทานเขาสูที่พัก ALFINA Cave Hotel 5*

หรือเทียบเทา

* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถํา้ เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกัน

วันทีห
่ า
เชา

โรงแรม

นครใตดน
ิ -หมูบานอวานอส-คัปปาโดเกีย

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ

05.00 น.สําหรับทานทีส
่ นใจนัง่ บอลลูน พรอมกัน
ณ บริเวณลอบบี้ **(ทัวรนงั่ บอลลูนนี้ไมรวมอยูใน
รายการทัวร คาขึ้นบอลลูนทานละ 250 ดอลลา
สหรัฐ ในกรณีที่ชาํ ระดวยเงินสด และราคา 260

ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต บริษท
ั ตัวแทนผูใ หบริการทัวรบอลลูนในตุรกี
มีประกันภัยใหกบ
ั ทุกทาน แตสําหรับประกันภัยทีท
่ ําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึน
้

บอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tourรายการนีข
้ ึ้นอยู
กับดุลยพินจ
ิ ของแตละทาน)**

นําทานชม นครใตดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กวาชัน
้

เพื่อใชเปนทีห
่ ลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทัง้ จากชาว

อาหรับจากทางตะวันออกที่ทต
ี่ องการเขามายึดครองดินแดนนี้เพื่อประโยชนทางการคา และชาว
โรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยัง้ การเผยแพรศาสนา

คริสตในดินแดนแถบนีด
้ วย โดยชั้นลางที่ลึกทีส
่ ุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงนีม
้ ค
ี รบทุก

อยาง ทัง้ หองโถง, หองนอน, หองนํ้า, หองถนอนอาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขด
ุ ลึกลงไปใตดินหลายชั้น แตวาอากาศในนั้นถายเท

เย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส

และดวยการออกแบบทีด
่ ี มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอากาศถายเท
ไดสะดวก จากนัน
้ นําทานชม หมูบานของนกพิราบ โดยชาวบานไดขด
ุ เจาะโพรง เจาะรูเอาไวให
นกมาอยูอ
 าศัยเพื่อจะไดเก็บขีน
้ กพิราบไป
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู หมูบานอวานอส ซึง่ เปนหมูบ
 านทีม
่ ี

ชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปﻤนดินเผา และงานเซรามิก
แทบทุกรานจะมีผลิตภัณฑจากงานปﻤนวางอยูห
 นา

ราน แตในบานมีโชวเครือ
่ งปﻤนหมอทุกบาน อวานอส
เปนเมืองเล็กๆทีม
่ ีแมนํ้าไหลผาน แตเปนแมนาํ้ ที่มี

ตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมนาํ้ มาลองปﻤน

ใชเปนอุปกรณ ของเครือ
่ งใช ที่ใชภายในบาน เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเริม
่ ปﻤนพวกโอง

แจกัน และเครื่องประดับบาน ชมการสาธิตการทําเครื่องปﻤนดินเผาของแบบดั้งเดิมของ

ชาวคัปปาโดเกีย จากนั้นนําทานสู เมืองอุชิซาร เปนพื้นที่ทม
ี่ ีจด
ุ เดนคือภูเขาขนาดใหญมีรพ
ู รุน
เหมือนรวงผึง้ รายลอมไปดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็มไปหมด ที่สําคัญก็คอ
ื
สวนหนึง่ ของหินเหลานีม
้ ีคนอาศัยอยูภ
 ายใน ในลักษณะ“บานถํ้า” มาชานานนับจากอดีตถึง

ปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมก
ี าร“ทุบทําลายหิน”เหลานี้ทงิ้ เพือ
่
ปรับพื้นที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทาํ อยางกลมกลืน ไมทาํ ลาย

ทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิงแอบพึง่ พิงที่นา ยกยองเปนอยางยิง่ จากนั้น
นําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบ

ดั้งเดิมซึ่งถือไดวาเปนสินคาทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงของตุรกี กอนจะนําทานสูหบ
ุ เขาเดฟเรนท (Devrent
Valley) หุบเขาแหงจินตนาการ ตื่นตากับอัศจรรยของภูมิประเทศที่แปลกตาทีด
่ ูคลายพื้นผิว

ดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอื่น ในจักรวาลมากกวาพื้นผิวโลก เต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตา
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก นําทานเขาสูที่พก
ั ALFINA Cave Hotel

5*หรือเทียบเทา

* หมายเหตุ: กรณีหองพักของโรงแรมถํา้ เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดับเดียวกัน
วันทีห
่ ก
เชา

เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) อดีตเมืองหลวงของ
อาณาจักร เซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทัง้ ยังเปน
ศูนยกลางที่สําคัญของภูมภ
ิ าคแถบนี้ โดยระหวางทางนําทาน

ชมความสวยงามของ Obruk lake ซึ่งเกิดจากอุกกาบาตได

ตกลงมาจึงเกิดแองนํา้ เปนธรรมชาตินับพันป ชม“คาราวานส
ไรน” ที่พก
ั แรมและที่แลกเปลี่ยนสินคาระหวางทางของชาว

เติรก
 ในสมัยออตโตมัน ในการเดินทางนีท
้ า นจะไดชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอด
สองฝง ﻤทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น

เดินทางสูเมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) เขาชมปราสาทปุยฝาย เมืองทีม
่ ีนํ้าพุเกลือแร

รอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา
ผลจากการไหลของนํา้ พุเกลือแรรอนนี้ไดกอ
 ใหเกิดทัศนียภาพของนํา้ ตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้น

และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหิน
สีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงาม

มาก ปามุคคาเล ไดรบ
ั การยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ.
1988
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก นําทานเขาสูที่พก
ั Lycus River Hotel 5*

หรือเทียบเทา
วันที่เจ็ด

เมืองคูซาดาซี-หมูบานออตโตมัน-เมืองเอฟฟซุส
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเ มืองคูซาดาซีตงั้ อยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศตุรกีตด
ั กับชายฝง ﻤทะเลอีเจี้ยนซึง่ เปนทาเรือที่สําคัญ

ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของทอง
ทะเลสีฟาครมของทะเลอีเจี้ยน นําทานสูห
 มูบา นออตโตมัน

ดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออต

โตมันที่ยงั คงหลงเหลืออยูในปจจุบัน หมูบานแหงนี้ไดรับประกาศใหเปนมรดกแหงชาติ ซึง่ มี

ดีไซนทเี่ ปนเอกลักษณของยุคออตโตมัน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซื้อสินคา
พื้นเมือง
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น

นําทานสูเ มืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามวา มหานครแหงแรก
และยิ่งใหญที่สด
ุ ในเอเชีย ที่มก
ี ารบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่งเคยเปนทีอ
่ ยูของชาวโยนก
(Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอน

คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช

ภายหลังเมือ
่ โรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟฟซุส” ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของ

โรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิง่ กอสราง
เมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวา จะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน

ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชมหองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่
ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยูจ นถึงทุกวันนี,้ หองสมุดโบราณทีม
่ ีวิธก
ี ารเก็บ

รักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทก
ุ สิง่ ทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบเฮเลนนิสติคทีม
่ ีความปราณีต
จากนั้นนําทานเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณสถานของพระแมมารี

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก นําทานเขาสูที่พก
ั Ramada Resort

วันทีแ
่ ปด

เมืองอิซเมียร-พิพิธภัณฑกลางแจง Agora- อิสตันบูล

เชา

Hotel 5* หรือเทียบเทา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสูเ มืองอิซเมียร(Izmir) ตัง้ อยูท
 างปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย

(Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันวา เอเชียไมเนอร (Asia Minor) ปจจุบันเมืองอิซเมียรนั้นถือ
วาเปนเมืองทีม
่ ีความสําคัญทางประวัตศ
ิ าสตรซึ่งมีอายุเกาแกมากกวา 5,000 ป เปนเมืองทีม
่ ี

ขนาดใหญเปนอันดับสามของประเทศตุรกีทม
ี่ ค
ี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนเมืองในทะเล
อีเจียนที่มป
ี ระชากรหนาแนนที่สด
ุ รองจากเอเธนส
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น

นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจง Agora ที่ใหญที่สุดในใจ
กลางเมืองในโลกและยังเปนสถานที่เดียวในโลกทีม
่ ี

โครงสรางสามชั้น Agora ใน Namazgah ซึง่ เปนหนึง่ ใน

ยานที่เกาแกที่สด
ุ ของ Izmir เปนอาคารหลายชั้นที่สรางขึ้น
บนเสาและโคงรอบ ๆ ลานหินออนปูขนาดใหญในชวงยุค

โรมัน Agora ซึง่ แปลวา“ ตลาด” เปนพืน
้ ที่ของรัฐทีม
่ ีการ

จัดประชุมทางการเมืองและศาลสาธารณะ Agora ที่สรางขึ้นในสมัยโรมันไดรับการซอมแซม

ครัง้ ใหญหลังจากเกิดแผนดินไหวในปค. ศ. 178 โพไซดอนเปนหนึง่ ในงานศิลปะที่สําคัญที่สด
ุ ที่
พบใน Agora ชมประติมากรรม Demeter ที่พิพิธภัณฑประวัตศ
ิ าสตรและศิลปะ จากนั้นนํา
ทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย ถายรูปกับหอนาฬิกาอิซเมียร หรือเดินทางเลนเลือกซื้อขอ
ฝากทีต
่ ลาดเคเมราลติ" (Kemeralti bazaarไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู
สนามบินอิซเมียร ) **อิสระอาหารคํา่ **

17.20-18.45 น. เดินทางสูเมืองอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK2327 (บินภายในประเทศ)
20.55 น.

ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

วันที่เกา

อิสตันบูล - กรุงเทพ

10.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ

***************************************

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนีโ้ ดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา
เปนหลัก****

กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน
กําหนดการเดินทาง ( มี.ค-พ.ย 63 )
มีนาคม 63

ราคา/ บาท

21-29 มี.ค /28 มี.ค-05 เม.ย
เมษายน 63

6-14 เม.ย / 14-22 เม.ย /15-23 เม.ย / 16-24 เม.ย /
18-26 เม.ย /25 เม.ย-3 พ.ค
พฤษภาคม 63

2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24 พ.ค
23-31 พ.ค /30 พ.ค-7มิ.ย

45,999.-

มิถุนายน 63

6-14 มิ.ย / 13-21 มิ.ย /20-28 มิ.ย /27 มิ.ย-5ก.ค
กรกฎาคม 63

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค
สิงหาคม 63
8-16ส.ค

กันยายน 63

12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค
ตุลาคม 63

3-11 ต.ค /10-18 ต.ค /17-25 ต.ค
24 ต.ค-1 พ.ย /31 ต.ค-8พ.ย
พฤศจิกายน 63

7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย
พักเดี่ยวเพิ่ม

8,900.-

ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ไมสามารถสะสมไมลได
หมายเหตุ

1. ราคานีส
้ ําหรับผูโ ดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโ ดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษท
ั
ฯ ขอเก็บคาทัวรเพิ่ม ทานละ 3,900 บาท

2. ไมมีราคาเด็ก เนือ
่ งจากเปนราคาพิเศษแลว

อัตราคาบริการนี้รวม

1. คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล--กรุงเทพ)+เที่ยวบิน
ภายในประเทศ 2 เที่ยว
2.

คาภาษีสนามบิน, คาภาษีนํ้ามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี

3.

คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

5.

คาอาหารทุกมือ
้ ที่ระบุตามรายการ , นํ้าดืม
่ วันละ 1 ขวด

7.

คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทอ
 งถิ่นและหัวหนาทัวรผม
ู ีประสบการณ

4.
6.
8.

คาทีพ
่ ักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงทีร่ ะบุตามรายการ

คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง

2. ภาษีตา ง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหก
ั ณ ที่จา ย 3% ฯลฯ

3. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่
ไมไดระบุไวในรายการ

4. คาอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือรายการ

5. คายกขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน

6. คาทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น ( 90 USD/คน/ทริป) ชําระ
พรอมคาทัวรงวดสุดทาย

7. คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครือ
่ งดืม
่ มินิบาร และคาใชจา ยอืน
่ ๆที่
ไมไดระบุในรายการ

8. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครัง้ แรกมัดจําทานละ 20,000 บาท สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30
วัน

2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชัน
่ ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหนาตัว๋

เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทัง้ หมดหรือบางสวน
ใหกับทาน

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม

เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา

กรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทัง้ ทีก
่ รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือเขาประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
หมายเหตุ

1. การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มิฉะนัน
้ บริษท
ั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด

2. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดไมถงึ จํานวนอยางนอย

15 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรบ
ั บาดเจ็บ
ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสด
ุ วิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

4. บริษัทจะไมรบ
ั ผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีทท
ี่ านถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ
ปฏิเสธเขาเมือง ในทุกกรณี

5. ในกรณีทท
ี่ านผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีนํ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติใน
การทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู

6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
ั ิ และ
อื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษท
ั ฯ หรือ คาใชจายเพิม
่ ที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบต
ั ิเหตุตาง ๆ

7. ราคานีค
้ ิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น
ตามอัตรา คานํ้ามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตาม
สถานการณดงั กลาว

8. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคน
ื
เงินในทุกกรณี

9. สําหรับทีน
่ ั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนั่งตองมี

คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างการแข็งแรง สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิด

เหตุการณฉก
ุ เฉิน หรือมีปญ
 หา เชน สามารถเปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํ้าหนักของประตูประมาณ

20 กิโลกรัม) และไมใชผูทม
ี่ ีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long Leg ขึ้นอยูก
 ับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทานั้น และมีคาใชจา ยเพิม
่ เติมตามทีส
่ าย
การบินเรียกเก็บ

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ

3 ทาน แนะนําใหทา น เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานทีพ
่ ักเดี่ยวกรุณาชําระคาพักเดี่ยว
เพิ่ม)

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป
 หากออกตัว๋ แลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางได

กระเปาเดินทางเพือ
่ โหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเปาถือขึ้น
เครื่อง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก.

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล
อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวให
ไดมากที่สุด

2. เนื่องจากการทองเที่ยวนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ

ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีทท
ี่ านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่
ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง

3. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และ
จะไมคืนเงินคาทัวรทท
ี่ านชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการ
กระทําที่สอ
 ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง

4. ในกรณีทท
ี่ านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
เพราะโดยปกตินก
ั ทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู
โรงแรมและหอง

หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทา นมีความประสงคจะพักแบบ 3

ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูก
 ับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของ

แตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึง่ อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตอ
 งการหรือ
อาจไมสามารถจัดหองที่พก
ั แบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครือ
่ งปรับอากาศ
เนื่องจากอยูในแถบทีม
่ ีอุณหภูมต
ิ าํ่ เครื่องปรับอากาศทีม
่ ีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานัน
้ ใน
กรณีทม
ี่ ก
ี ารจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน
้ 3-4 เทาตัว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บ

ทุกขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเปาเดินทางใบใหญหา มนําติดตัวขึ้นบนเครือ
่ งบินโดย

เด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นนํ้าหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถอ
ื ขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิน
้ ในบรรจุ

ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาทีร่ ก
ั ษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )

หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึง
สามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ

สําหรับนํา้ หนักของสัมภาระทีท
่ างสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทอ
 งเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ ขึ้นกับแตละสายการบิน)

การเรียกเก็บคาระวางนํา้ หนักเพิม
่ เปนสิทธิÍของสายการบินที่ทา นไมอาจปฎิเสธไดหาก นํา้ หนัก

กระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเปาสัมภาระทีท
่ างสายการบินอนุญาต

ใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีนาํ้ หนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5

นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรที่ตอ
 งบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ

กระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานไดทงั้ นี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรบ
ั ภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกินกระเปาและ

สัมภาระทีม
่ ีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand
carry)

