
 

 

รหสัทวัร SST1903527 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล เนมรุต มาลตัยา คัปปาโดเจีย  
ปามุคคาเล คูซาดาซ ีอิซเมียร 9วัน7คนื [TK] 
สุเหราสีน้ําเงิน โบสถเซนตโซเฟย พระราชวงั โดลมาบาเช ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส ตลาดส
ไปซมารเกต  จตุัรัสทกัซมิ  อะดิยามา เนมรุต สะพานเซเวอรัน  เมืองโบราณอาเซเมีย สุสานคา
ราคูซ ภูเขาเนมรุต มาลัตยา ไคซีร่ี คัปปาโดเจีย นครใตดิน หมบูานอวานอส คัปปาโดเกีย เมือง
คอนยา เมอืงปามุคคาเล  เมอืงคูซาดาซ ีหมูบานออตโตมนั เมอืงเอฟฟซุส เมืองอิซเมียร
พิพิธภัณฑกลางแจงAgora 
 
AMAZING TURKEY CLASSIC 2020 
ทัวรตุรกีคลาสกิ 9วนั7คืน 
บินตรง+บนิภายใน2ขา กับสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

 
ตุรกีเสนทางใหมทองดนิแดนแหงอารยะธรรมเมโสโปเตียเมีย  
รวบรวมทุกไฮไลทไมเหมือนใคร บนิตรงสูอสิตันบูล พรอมบินภายใน 2 ขา   
เจาะลึกประวตัิศาสตรเกาแกมากกวา 3500 ป ชมโบราณสถาน  
ภูเขาเนมรตุ หุบเขาเทพเจา ชมหินสลักเทพเจา 1 ใน UNESCO  
สถานที่ทีส่วยที่สดุในโลกชมพระอาทติยขึ้น 
พักโรงแรมถํ้าคัปปาโดเกีย 2 คนื นอนอิสตนับูล 2 คืน พัก5 ดาว * 
 



 

 

อิสตันบูล-เนมรตุ-มาลัตยา-คปัปาโดเจีย-ปามุคคาเล-คูซาดาซี-อิซเมียร 
 
ราคาพิเศษ 45,999.- 
เดินทาง มีนาคม-พฤศจิกายน 63 
 
วันแรก   สนามบนิสุวรรณภูมิ-อสิตนับลู 
06.30 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศสนามบินสวุรรณภูมิโดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  
09.25 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใชเวลาบินประมาณ 
10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทวีีสวนตัวทกุที่น่ัง และสายการบินฯ 
บริการ อาหารกลางค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรก ี
16.15 น. เดินทางถงึกรุงอิสตันบูล ประเทศตรุกี นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร  
คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร    
หลังอาหารค่ําเขาสูที่พกั RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรือเทียบเทา  

 
วันทีส่อง  สุเหราสีน้ําเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-พระราชวัง โดลมาบาเช -ลองเรือชองแคบ

บอสฟอรสั-ตลาดสไปซมารเกต -จตัุรัสทักซิม 
เชา  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั 
ชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จตุัรัสสุลตาน
อาหเมต นําชม สุเหราสน้ํีาเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา ทีม่ีความสวยงามแหงหน่ึง ช่ือน้ีไดมาจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานในและถกู
สรางขึ้นบนพื้นที่  ซึง่เคยเปนวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน โดย
สุลตานอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด7 ปและ 
จากน้ันนําทานชม โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia) ซึ่งเปนศิลปะแบบไบแซนไทม ไดรบัการ
ยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจกัรพรรดิคอนสแตนติน 
ของจกัรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลังจากจักรวรรดิออตโตมนัเขามาปกครอง
จึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยดิ แตไดเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสมัย เค



 

 

มาล อะตาเติรก หลงัจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 916 ป และเปนมัสยิดของ
ศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมความงามและความยิง่ใหญ 
ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนส
แตนตินทีม่ตีอคริสตศาสนา  
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมพระราชวงั โดลมาบาเช (Dolmabache Palace) พระราชวงัแหงน้ีสรางโดย 
สุลตานอับดุล เมอจทิ ซึ่งเปนพระราชวงัที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสงูสดุทางวฒันธรรม 
และทางวัตถุของจกัรวรรดิออตโตมาน จากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather 
Jacket Factory) ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังของประเทศตรุก ีตรุกีเปนประเทศที่ผลติหนังทีม่ี

คุณภาพที่สดุ อีกทัง้ยงัผลติเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี 
เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหทาน
เลือกซื้อสนิคาไดตามอัธยาศัย  นําทาน ลองเรือชองแคบบอส
ฟอรสั ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) 
เขากบัทะเลมารมารา (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 32 ก.ม. ความกวาง ต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 

ก.ม. ถือวาสดุขอบของทวปียุโรป และสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกันที่น่ี  นอกจากความ
สวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจดุยุทธศาสตรที่สาํคญัยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกอีีก
ดวย  เพราะมีป�อมปนต้ังเรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี  วากันวาจะกระทัง่ถึงยคุของการ
นําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคยปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถกูถลมจนเสียหายอยางหนักมากอน
เลย ทั้งที่เปนเพราะป�อมปนดังกลาวน่ีเอง ในปค.ศ.1973 มกีารเปดใชสะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทํา
ใหเกิดการเดินทางไปมระหวางฝم�งเอเชียและยโุรปสะดวกมากขึ้น  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทวิทศัน สองขางทาง ไมวาจะเปนพระราชวงัโดลมาบาเช หรือบานเรือนสไตล
ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแตสวยงามตระการตาทัง้สิ้น นําทานสู ตลาดสไปซมารเกต 
อิสระใหทานไดชมสีสันของตลาดอียิปตโบราณทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคา
ยอมเยาว ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นช่ือของตุรกีอยาง 
แอปปลคิอท หรือจะเปนถัว่พิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลอืกซื้อมากมาย นําทานสูจัตุรสัทกัซิม ( Taksim 
Square) หรือ ยานทักซิม สแควร เปนยานที่คึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล เพราะเปนยาน
ที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวทัว่โลก มช็ีอปปم�ง สตรีท ทีร่ายลอมไปดวยรานคาทั้งแบรนดโล
คอล และแบรนดอินเตอรมากมาย แถมยงัมบูีติกโฮเต็ลอิพๆ และบารเกๆ ใหคุณไดชม
บรรยากาศความคึกคักของถนนเสนน้ี 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  นําทานเขาสูที่พัก RETAJ ROYAL HOTEL 
5 STAR HOTEL  หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สสุานคารา

คูซ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ไดเวลาอันสมควรนําทานสู
สนามบิน  
10.55  เดินทางสู เมืองอดิยามาน Adiyaman โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน 
เที่ยวบินที ่TK 2216 
12.50   ถึงสนามบิน เมอืงอาดิยามาน Adiyaman ต้ังอยูทางภาคตะวันออกตก
เฉียงใตของประเทศตุรกี  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
เดินทางสูเมืองเนมรุตซึ่งเปนทีต่ั้งของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มีความสงู 2,134 
เมตร มีช่ือเสียงอยางมากในเร่ืองรูปสลกัขนาดใหญที่สรางในศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาลเดิม 
ภูเขาลกูน้ีเปนภูเขาไฟมากอนและเปนทีต้ั่งของสุสานกษตัริยแหงอาณาจกัรโคมายานา
(Commagene Kingdom) UNESCO ไดขึน้ทะเบียนใหสถานทีแ่หงน้ีเปนมรดกโลก ในป 
1987 นําทานชมสะพานเซเวอรนั สรางประมาณป 
ค.ศ.200 เพือ่ถวายจักรพรรดิ Septimius 
Severus เปนสะพานโรมันที่สรางดวยหินทัง้หมด 
92 กอนๆ ละประมาณ 10 ตนั เปนสะพานทีส่รางโดย
ชาวโรมันที่อาจจะมีขนาดใหญเปนอันดับสอง ยาว 
120 เมตร กวาง 7 เมตร ปจจุบันยังคงอยูสมบูรณ
แบบ จากน้ันชมเมืองโบราณอารเซเมีย ซึ่งเดิมรูจกัใน
นามของป�อมปราการ สรางเพื่อป�องกันไมใหใครเขามารุกรานที่อยูอาศัยภายในอุโมงค บริเวณน้ี
เคยไดรับการปกครองจาก อเล็กซานเดอรมหาราช ผูโดงดัง กรีฑาทัพจากกรีซผานเมืองตางๆมา
เร่ือยจนถงึเอเชียกลาง หลงัจากพระองคสิ้นพระชนมดินแดนที่พระองคเคยรวบรวมไวกแ็ตก
ออกเปนเมืองตางๆ แลวก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจกัรโคมานายาแหงน้ี วัฒนธรรมของโค
มานายา เปนอารยธรรมแบบกรีกผสมรวมเขากับความเช่ือของคนพื้นเมือง โคมานายาเปน
เอกเทศอยู 200 ป กอนจะถกูรวบรวมเขากับจักรวรรดิโรมันในเวลาตอมา นําทานชมสสุานคา
ราคูซ สุสานของราชินี Isias และเจาหญิง Antiochis และ Aka I แหงโคมายานา สราง



 

 

ในชวงป 30-20 กอนคริสตกาล โดยกษัตริยคนที่สองแหงโคมายานา โดยคําวา Karakus มี
ความหมายวา นกสดํีา โดยช่ือน้ีไดมาจาก นกอินทรียทีอ่ยูดานบนของเสาและรูปสลักกษตัริย
แหงโคมายานา  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพั่ก นําทานเขาสูทีพั่ก Euphrat Hotel 

Nemrut  4* Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันทีส่ี ่ ชมพระอาทิตยขึ้น ณ ภูเขาเนมรตุ – มาลตัยา –ไคซีรี-่คปัปาโดเจีย  
05.30น.ทานชมความสวยงามของพระอาทิตย
ขึ้นที่ ภูเขาเนมรตุ (Mount Nemrut) เปน
ไฮไลทที่สาํคญัสวนหนึ่งของทริปน้ี  “ภูเขาเน
มรุต เปนสถานที่ทีส่วยทีสุ่ดในโลกแหงหนึ่ง
สําหรับการชมพระอาทิตยขึ้น กบั พระอาทติย 
ตกดนิ ” องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก
โลก ภูเขาเนมรุตป ค.ศ. 62 กษตัริยแอนติโอได
สรางสุสานโดยมีรูปปم�นของตนเองขนาดใหญและ
สิงโตสองตัวนกอินทรีและเทพเจาของเปอเซียไวบนภูเขาหบุเขาเทพเจาแบงออกเปน 3 สวนหลัก
ขอเรียงวาระเบียง 3 ดาน คือดานทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝم�งตะวนัตกและฝم�ง
ตะวันออกประกอบดวยแถวของหินสลักเทพเจาขนาดใหญที่สลักจากเน้ือหินของภูเขา สวน
ระเบียงทางทศิเหนือไมมีรูปสลกัเหมือนอีกสองฝم�ง คาดวาเปนทีชุ่มนุมในชวงทีม่ีการประกอบพิธี 
ไมมรีองรอยของการสรางสิ่งอ่ืนใดในเขตบริเวณน้ีคือระเบียงฝم�งตะวันตกระเบียงฝم�งตะวันออกอยู
ในสภาพดีกวาฝم�งตะวันตก รูปสลักหินสวนลําตัวยังน่ังอยูบนบัลลังค ความสูง 8-10 เมตร แต
สวนเศียรรวงลงมา แตถกูจับเรียงต้ังขึ้นเปนแถว ซึ่งสวนเศียรกม็คีวามสูง 2 เมตรรูปสลักหิน
ทั้งหมดจากที่รวบรวมไวไดมี สงิโต นกอินทรี ซึ่งสตัว 2 ชนิดน้ีมหีนาทีคุ่มคองทกุสิ่งบนหุบเขา 
รูปสลักหินกษตัริย Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อารามาสต, เทพอารเมเนียน, สุริย
เทพอะพอลโลม เทพเฮอรคิวลิ ใหทานเกบ็ภาพประทับใจ จากน้ันกลับสูกลับสุโรงแรมทีพ่ัก เพื่อ
รับประทานอาหารเชา  



 

 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางสูเมืองมาลัตยา เปนเมอืงที่มช่ืีอเสียงมากของผลไม
แอพริคอต นําทานสูตลาด Sire  Bazaar ซึง่เปนศูนยกลางใน
การคาสงผลไมแอพริคอตทัง้แอพริคอตสดและแอพริคอตแหง 
อีกทัง้ยงัมหีลากหลายสินคาแปรรูปจากแอพริคอต และผลไม
ตามฤดกูาล อิสระใหทานเลือกซือ้และเดินเลนชมสีสันของตลาด
ทองถิ่น  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
เดินทางสูเมืองไครซีรีซึง่ตัน้อยูตอนกลางของดินแดนอนาโตเลีย เดิมเปนศูนยกลางการคาในยุค
สมัยเกาแก นําทานชม  Sultanhan คาราวานสไรน ถูกสรางขึน้ในสมัยเซจุกโดยสุลตาล 
Alaeddin Keykubat ในตนศตวรรษที่ 13 ปจจุบันยังคงเปนศูนยกลางคาที่ใหญ นาํทานชม
ตลาดปลาที่ขึ้นช่ือของเมืองน้ี  จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเจีย เปนเมืองทีอ่ยูระหวางทะเล
ดํากับภูเขาเทารุส เปนดินแดนทีม่ีภมูิประเทศอันนาอัศจรรยซึง่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหล
ออกมาปกคลมุพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทบัถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ 
ลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก 
เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศทีง่ดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ัง
สวรรคบนดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหงแรกของตุรกี และยังเปน
เมืองทีม่ีความสําคัญมาแตโบราณกาลเพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขาย
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพั่กนําทานเขาสูที่พัก ALFINA Cave Hotel 5* 
หรือเทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพกัของโรงแรมถํา้เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดบัเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่า  นครใตดนิ-หมูบานอวานอส-คัปปาโดเกีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม  
05.00 น.สําหรบัทานทีส่นใจน่ังบอลลนู พรอมกัน 
ณ บริเวณลอบบี้ **(ทวัรน่ังบอลลูนน้ีไมรวมอยูใน
รายการทัวร  คาขึ้นบอลลูนทานละ 250 ดอลลา
สหรัฐ ในกรณีที่ชาํระดวยเงินสด และราคา 260 
ดอลลาสหรฐั ในกรณีที่ชําระดวยบตัรเครดติ บริษทัตวัแทนผูใหบริการทัวรบอลลูนในตรุกี 
มีประกนัภัยใหกบัทกุทาน แตสําหรับประกนัภัยทีท่ําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึน้
บอลลูน และเครื่องรอนทกุประเภท  ดังน้ันการเลือกซื้อ Optional Tourรายการน้ีขึ้นอยู
กับดลุยพินิจของแตละทาน)** 
นําทานชม นครใตดิน(underground city) ซึ่งเกิดจาการขดุเจาะพื้นดินลงไป 10 กวาช้ัน 
เพื่อใชเปนทีห่ลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทัง้จากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกที่ทีต่องการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพื่อประโยชนทางการคา และชาว
โรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยัง้การเผยแพรศาสนา
คริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยช้ันลางที่ลึกทีสุ่ด ลึกถงึ 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมคีรบทกุ
อยาง ทัง้หองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอนอาหาร, หองครัว, หองอาหาร, โบสถ, ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมอืงขนาดใหญที่ขดุลกึลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเท
เย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภมูิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส 
และดวยการออกแบบทีดี่ มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอากาศถายเท
ไดสะดวก จากน้ันนําทานชม หมูบานของนกพิราบ โดยชาวบานไดขดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวให
นกมาอยูอาศัยเพื่อจะไดเก็บขีน้กพิราบไป 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู หมูบานอวานอส ซึง่เปนหมูบานทีม่ี
ช่ือเสียงเกี่ยวกับเคร่ืองปم�นดินเผา และงานเซรามกิ 
แทบทกุรานจะมีผลติภัณฑจากงานปم�นวางอยูหนา
ราน แตในบานมีโชวเคร่ืองปم�นหมอทกุบาน อวานอส
เปนเมืองเล็กๆทีม่ีแมน้ําไหลผาน แตเปนแมน้ําที่มี
ตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํามาลองปم�น
ใชเปนอุปกรณ ของเคร่ืองใช ที่ใชภายในบาน เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเร่ิมปم�นพวกโอง 



 

 

แจกัน และเคร่ืองประดบับาน ชมการสาธติการทําเครื่องปم�นดินเผาของแบบดั้งเดิมของ
ชาวคัปปาโดเกีย จากน้ันนําทานสู เมืองอชิุซาร เปนพื้นที่ทีม่ีจดุเดนคือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุน
เหมือนรวงผึง้ รายลอมไปดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็มไปหมด ที่สําคัญก็คอื
สวนหน่ึงของหินเหลาน้ีมีคนอาศัยอยูภายใน ในลักษณะ“บานถํ้า” มาชานานนับจากอดีตถึง
ปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมกีาร“ทุบทาํลายหนิ”เหลาน้ีทิง้เพือ่
ปรับพื้นที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทาํอยางกลมกลืน ไมทาํลาย
ทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิงแอบพึง่พงิที่นายกยองเปนอยางยิง่ จากน้ัน
นําทานเขาชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอพรมแบบ
ด้ังเดิมซึ่งถือไดวาเปนสินคาทีม่ีช่ือเสียงของตุรกี กอนจะนําทานสูหุบเขาเดฟเรนท (Devrent 
Valley) หุบเขาแหงจินตนาการ ต่ืนตากับอัศจรรยของภมูิประเทศที่แปลกตาทีดู่คลายพื้นผวิ
ดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอ่ืน ในจกัรวาลมากกวาพื้นผวิโลก เต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตา 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพั่ก นําทานเขาสูที่พกั ALFINA Cave Hotel 
5*หรือเทียบเทา 
* หมายเหตุ: กรณีหองพกัของโรงแรมถํา้เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดบัเดียวกัน 
 
วันทีห่ก เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) อดีตเมอืงหลวงของ
อาณาจกัร เซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทัง้ยังเปน
ศูนยกลางที่สําคัญของภูมภิาคแถบน้ี โดยระหวางทางนําทาน
ชมความสวยงามของ Obruk lake ซึ่งเกิดจากอุกกาบาตได
ตกลงมาจงึเกิดแองน้ําเปนธรรมชาตินับพันป ชม“คาราวานส
ไรน” ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคาระหวางทางของชาว
เติรกในสมัยออตโตมัน ในการเดินทางน้ีทานจะไดชมทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอด
สองฝم�งทางของภมูิภาคตอนกลางของตุรก ี
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
เดินทางสูเมอืงปามุคคาเล (PAMUKKALE) เขาชมปราสาทปุยฝ�าย  เมืองทีม่ีน้ําพุเกลือแร
รอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหกัพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา
ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ัน



 

 

และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทาํใหเกิดเปนแกงหิน
สีขาวราวหมิะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมคีวามงดงาม
มาก ปามคุคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 
1988    
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพั่ก นําทานเขาสูที่พกั Lycus River Hotel 5* 
หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด  เมืองคูซาดาซี-หมูบานออตโตมัน-เมืองเอฟฟซุส 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซต้ัีงอยูทางตะวนัตกเฉียงใตของ
ประเทศตุรกีตดักับชายฝم�งทะเลอีเจ้ียนซ่ึงเปนทาเรือที่สําคัญ 
ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทศันียภาพอันสวยงามของทอง
ทะเลสีฟ�าครมของทะเลอีเจี้ยน นําทานสูหมูบานออตโตมัน
ด้ังเดิม ชมอารยะธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออต

โตมันที่ยงัคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน หมูบานแหงน้ีไดรับประกาศใหเปนมรดกแหงชาติ ซึง่มี
ดีไซนทีเ่ปนเอกลกัษณของยคุออตโตมัน อิสระใหทานเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซื้อสินคา
พื้นเมือง  
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานสูเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามวา มหานครแหงแรก
และยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย ที่มกีารบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมอืงหน่ึงเคยเปนทีอ่ยูของชาวโยนก 
(Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลกัสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช
ภายหลงัเมือ่โรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟฟซุส” ขึ้นเปนเมอืงหลวงตางจังหวดัของ
โรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิง่กอสราง
เมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจผุูชมไดกวา 30,000 คน 
ซึ่งยังคงใชงานไดจนถงึปจจบัุนน้ี นําทานชมหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่
ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี, หองสมุดโบราณทีม่ีวิธกีารเกบ็
รักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทกุสิง่ทกุอยางลวนเปนศิลปะแบบเฮเลนนิสติคทีม่ีความปราณีต 
จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณสถานของพระแมมารี  



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพั่ก นําทานเขาสูที่พกั  Ramada Resort 
Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 

วันทีแ่ปด เมืองอิซเมียร-พิพิธภัณฑกลางแจง Agora- อิสตันบลู  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมืองอซิเมียร(Izmir) ต้ังอยูทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย 
(Anatolia) หรือที่เรามกัเรียกกันวา เอเชียไมเนอร (Asia Minor) ปจจุบันเมอืงอิซเมียรน้ันถือ
วาเปนเมืองทีม่ีความสําคัญทางประวติัศาสตรซึ่งมอีายุเกาแกมากกวา 5,000 ป เปนเมอืงทีม่ี
ขนาดใหญเปนอันดับสามของประเทศตุรกีทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เปนเมอืงในทะเล
อีเจียนที่มปีระชากรหนาแนนที่สุดรองจากเอเธนส  
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

นําทานชม พิพิธภณัฑกลางแจง Agora ที่ใหญที่สุดในใจ
กลางเมืองในโลกและยังเปนสถานที่เดียวในโลกทีม่ี
โครงสรางสามช้ัน Agora ใน Namazgah ซึง่เปนหน่ึงใน
ยานที่เกาแกที่สดุของ Izmir เปนอาคารหลายช้ันที่สรางขึ้น
บนเสาและโคงรอบ ๆ ลานหินออนปูขนาดใหญในชวงยคุ
โรมัน Agora ซึง่แปลวา“ ตลาด” เปนพืน้ที่ของรัฐทีม่ีการ

จัดประชุมทางการเมืองและศาลสาธารณะ Agora ที่สรางขึ้นในสมัยโรมันไดรับการซอมแซม
คร้ังใหญหลังจากเกิดแผนดินไหวในปค. ศ. 178 โพไซดอนเปนหน่ึงในงานศิลปะที่สําคัญที่สดุที่
พบใน Agora ชมประติมากรรม Demeter ที่พิพิธภัณฑประวัตศิาสตรและศิลปะ จากน้ันนํา
ทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย ถายรูปกับหอนาฬิกาอิซเมียร หรือเดินทางเลนเลือกซื้อขอ
ฝากทีต่ลาดเคเมราลต"ิ (Kemeralti bazaarไดเวลาอนัสมควร นําทานเดนิทางสู
สนามบนิอิซเมียร ) **อิสระอาหารคํา่** 
17.20-18.45 น. เดินทางสูเมืองอสิตันบูล เที่ยวบนิที่ TK2327 (บินภายในประเทศ)   
20.55 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
 
วันที่เกา  อิสตันบูล - กรงุเทพ 
10.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   
*************************************** 



 

 

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคา
เปนหลัก****   
 
 
กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบรกิาร  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
กําหนดการเดินทาง ( มี.ค-พ.ย 63 )                      ราคา/ บาท  
มีนาคม 63 
21-29 มี.ค /28 มี.ค-05 เม.ย 

 
 
 
 
 
 
45,999.- 

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 
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  
พักเดี่ยวเพ่ิม 8,900.- 

 
ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 
หมายเหต ุ 

1.  ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บรษัิท
ฯ ขอเกบ็คาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,900 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.   คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั เที่ยวบินช้ันประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เที่ยวบิน
ภายในประเทศ 2 เที่ยว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรก ี
3.    คาพาหนะทกุชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทกุมือ้ที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทกุแหงทีร่ะบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจดัทาํหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษตีาง ๆ เชน ภาษ ี7% ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯ และที่
ไมไดระบุไวในรายการ  
4.   คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
6.   คาทิปพนักงานขบัรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น ( 90 USD/คน/ทริป) ชําระ
พรอมคาทวัรงวดสุดทาย  
7.   คาใชจายสวนตัวอาท ิคาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เคร่ืองด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่
ไมไดระบุในรายการ   
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จาย 3% 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 

วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาตัว๋

เทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ



 

 

เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทัง้หมดหรือบางสวน
ใหกับทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือเขาประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

หมายเหต ุ 
1.   การยกเลกิจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มฉิะนัน้บริษทัฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดไมถงึจํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจบ็
ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยดุงาน 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรบัผดิชอบ หรือ คืนเงนิคาทวัร ในกรณีทีท่านถกูปฏิเสธในการใหวีซา หรือ 
ปฏิเสธเขาเมือง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่านผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติใน
การทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหม ู
6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏวิติั และ
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คาใชจายเพิม่ที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น 
ตามอัตรา คาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตาม
สถานการณดังกลาว 



 

 

8. เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทกุกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางการแข็งแรง สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เคร่ืองบินเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักของประตปูระมาณ 
20 กิโลกรัม) และไมใชผูทีม่ีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long Leg ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทาน้ัน และมคีาใชจายเพิม่เตมิตามทีส่าย
การบินเรียกเก็บ 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 
3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพกั เปน 2 หอง (ทานทีพ่ักเด่ียวกรุณาชําระคาพักเด่ียว
เพิ่ม)   

  กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตัว๋แลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางได  

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

หมายเหต ุ:  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล 
อุบัติเหต ุปญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวให
ไดมากที่สุด  

2. เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ 
ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสทิธิ์ ในการใชบริการที่
ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถกูปฎิเสธการตรวจคนเขาเมอืง และ
จะไมคืนเงนิคาทวัรทีท่านชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  



 

 

4. ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหม ู

โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพกัคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมคีวามประสงคจะพกัแบบ 3 
ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกับขอกาํหนดของหองพกัและรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรมซึ่งมกัมคีวามแตกตางกันซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองพกัติดกันตามที่ตองการหรือ 
อาจไมสามารถจัดหองที่พกัแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีจะใหบริการในชวงฤดรูอนเทาน้ันใน
กรณีทีม่กีารจดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทาตัว 
บริษัทฯขอสงวนสิทธÍิ ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือตดิตัวขึ้นเครื่องบิน  
กรุณางดนําของมคีมทกุชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเชนมดีพับกรรไกรตัดเลบ็
ทุกขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดย
เด็ดขาด วตัถทุี่เปนลักษณะของเหลวอาทคิรีมโลช่ันน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะ
ถูกทําการตรวจอยางละเอียดอกีคร้ังโดยจะอนุญาตใหถอืขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถงุใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาทีรั่กษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซ่ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจงึ
สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึ้นกับแตละสายการบิน) 
การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธÍิของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนัก
กระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสมัภาระทีท่างสายการบินอนุญาต
ใหนําขึ้นเคร่ืองไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมคีวามกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5
น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ
กระเป�าอาจจะถกูกาํหนดใหต่ํากวามาตราฐานไดทัง้น้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับภาระ ความรับผดิชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและ
สัมภาระทีม่ีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry)  


