
 

 
 

AMAZING TURKEY CLASSIC 2022 

ทวัรต์รุกคีลาสกิ 9วนั6คนื 
บนิตรง+บนิภายใน2ขา กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

ตรุกเีสน้ทางใหมท่อ่งดนิแดนแหง่อารยะธรรมเมโสโปเตยีเมยี  
รวบรวมทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายใน 2 ขา   

เจาะลกึประวตัศิาสตรเ์กา่แกม่ากกวา่ 3500 ปี ชมโบราณสถาน  

ภเูขาเนมรตุ หบุเขาเทพเจา้ ชมหนิสลกัเทพเจา้ 1 ใน UNESCO  
สถานทีท่ ีส่วยทีสุ่ดในโลกชมพระอาทติยข์ ึน้ 

พกัโรงแรมถ า้คปัปาโดเกยี 2 คนื  พกั5 ดาว * 
 

อสิตนับลู-เนมรตุ-มาลตัยา-คปัปาโดเจยี-ปามคุคาเล-่คซูาดาซ-ีอซิเมยีร ์
 

ราคาพเิศษ 46,500.- 

เดนิทาง เมษายน-พฤศจกิายน 2565 

 

 

  



 

 
 

วนัแรก   สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

23.30 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 

วนัทีส่อง  สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั โดลมาบาเช ่-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-

ตลาดสไปซม์ารเ์กต -จตัรุสัทกัซมิ 

06.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร  
ชมสนำมแข่งมำ้โบรำณของชำวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่ำนอำห์เมต น ำชม  สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE 

MOSQUE) สถำนทีศ่ักดิส์ทิธิท์ำงศำสนำ ทีม่คีวำมสวยงำมแหง่หนึง่ ชือ่นี้ไดม้ำ

จำกกระเบือ้งเคลอืบสนี ้ำเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝำผนังดำ้นในและถูกสรำ้งขึน้บน

พื้นที่  ซ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่ำนอำหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 

1609 ใชเ้วลำสรำ้งทัง้หมด7 ปีและ จำกนัน้น ำทำ่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. 

Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรำ้งขึน้สมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของ

จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจำกจักรวรรดอิอตโตมนัเขำ้

มำปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลำ่วมำเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ์

สถำนแหง่ชำตใินสมยั เคมำล อะตำเตริก์ หลังจำกทีเ่ป็นโบสถใ์นศำสนำครสิตเ์ป็นเวลำกวำ่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของ

ศำสนำอสิลำมอกีกว่ำ 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขำ้ชมควำมงำมและควำมยิง่ใหญ่ ภำยในมภีำพประดับ

โมเสกทองทีส่มบรูณ์บง่บอกถงึควำมศรัทธำอนัแรงกลำ้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์ำสนำ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นชมพระราชวงั โดลมาบาเช ่(Dolmabache Palace) พระรำชวังแหง่นีส้รำ้งโดย สลุตำ่นอบัดลุ เมอจทิ ซึง่

เป็นพระรำชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึควำมเจรญิอยำ่งสงูสดุทำงวัฒนธรรม และทำงวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมำน  น ำทำ่น 

ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่มทะเลด ำ (The Black Sea) เขำ้กับทะเลมำร์มำร่ำ (Sea Of 

Marmara) ควำมยำวทัง้สิน้ประมำณ 32 ก.ม. ควำมกวำ้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่ำสดุขอบของทวปียโุรป 

และสดุขอบของทวปีเอเชยีมำพบกนัทีน่ี ่ นอกจำกควำมสวยงำมแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศำสตรท์ีส่ ำคญั

ยิง่ในกำรป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย  เพรำะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรำยอยูต่ำมชอ่งแคบเหลำ่นี ้ วำ่กนัวำ่จะกระทั่งถงึยคุของ

กำรน ำเอำเรือปืนใหญ่มำใช ้และไม่เคยปรำกฏว่ำ กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหำยอย่ำงหนักมำก่อนเลย ทัง้ที่เป็น

เพรำะป้อมปืนดังกล่ำวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มกีำรเปิดใชส้ะพำนบอสฟอรัส  

ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรเดนิทำงไปมระหวำ่งฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมำกขึน้  ขณะ

ลอ่งเรอืทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน ์สองขำ้งทำง ไมว่ำ่จะเป็นพระรำชวัง

โดลมำบำเช ่หรอืบำ้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดำเศรษฐ ีซึง่ลว้นแต่สวยงำม

ตระกำรตำทัง้สิน้ น าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่ำนไดช้มสสีัน

ของตลำดอยีปิตโ์บรำณท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ของฝำกไดใ้นรำคำย่อมเยำว์ 

ไม่ว่ำจะเป็นเครือ่งประดับ ชำหรือกำแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของ

ตุรกอียำ่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิำชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มำกมำย น ำ

ท่ำนสู่จตัุรสัทกัซมิ ( Taksim Square) หรอื ย่านทกัซมิ สแควร ์เป็น

ย่ำนทีค่กึคักทีส่ดุในมหำนครอสิตันบลู เพรำะเป็นยำ่นทีเ่ป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเทีย่วทั่วโลก มชี็อปป้ิง สตรที ที่

รำยลอ้มไปดว้ยรำ้นคำ้ทัง้แบรนดโ์ลคอล และแบรนดอ์นิเตอรม์ำกมำย แถมยงัมบีตูกิโฮเต็ลอพิๆ และบำรเ์ก๋ๆ  ใหค้ณุได ้

ชมบรรยำกำศควำมคกึคักของถนนเสน้นี ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  

หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 



 

 
 

 
วนัทีส่าม อะดยิามา-เนมรตุ – สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สสุานคาราคซู  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสูส่นำมบนิ  

10.55  เดนิทำงสู ่เมอืงอดยิำมำน Adiyaman โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2216 

12.50   ถงึสนำมบนิ เมอืงอำดยิำมำน Adiyaman ตัง้อยูท่ำงภำคตะวันออกตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงเนมรตุซึง่เป็นทีต่ ัง้ของภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) มคีวามสงู 2,134 เมตร มชี ือ่เสยีงอยำ่ง

มำกในเรือ่งรปูสลักขนำดใหญท่ีส่รำ้งในศตวรรษที ่1 กอ่นครสิตกำลเดมิ ภเูขำลกูนีเ้ป็นภเูขำไฟมำกอ่นและเป็นทีต่ัง้

ของสสุำนกษัตรยิแ์หง่อำณำจักรโคมำยำนำ(Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหส้ถานทีแ่หง่นี้

เป็นมรดกโลก ในปี 1987 น ำทำ่นชมสะพานเซเวอรนั สรำ้งประมำณปี ค.ศ.200 เพือ่ถวำยจักรพรรด ิSeptimius 

Severus เป็นสะพำนโรมนัทีส่รำ้งดว้ยหนิทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมำณ 10 ตัน เป็นสะพำนทีส่รำ้งโดยชำวโรมนัที่

อำจจะมขีนำดใหญเ่ป็นอนัดบัสอง ยำว 120 เมตร กวำ้ง 7 เมตร ปัจจบุนัยงัคงอยูส่มบรูณ์แบบ จำกนัน้ชมเมอืงโบราณ

อารเ์ซเมยี ซึง่เดมิรูจ้ักในนำมของป้อมปรำกำร สรำ้งเพือ่ป้องกนั

ไมใ่หใ้ครเขำ้มำรกุรำนทีอ่ยูอ่ำศัยภำยในอโุมงค ์บรเิวณนีเ้คยไดรั้บ

กำรปกครองจำก อเล็กซำนเดอรม์หำรำช ผูโ้ดง่ดัง กรฑีำทัพจำก

กรซีผำ่นเมอืงตำ่งๆมำเรือ่ยจนถงึเอเชยีกลำง หลังจำกพระองค์

สิน้พระชนมด์นิแดนทีพ่ระองคเ์คยรวบรวมไวก้็แตกออกเป็นเมอืง

ตำ่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอำณำจักรโคมำนำยำแหง่นี ้

วัฒนธรรมของโคมำนำยำ เป็นอำรยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขำ้กบั

ควำมเชือ่ของคนพืน้เมอืง โคมำนำยำเป็นเอกเทศอยู ่200 ปี กอ่น

จะถกูรวบรวมเขำ้กบัจกัรวรรดโิรมนัในเวลำตอ่มำ น ำทำ่นชมสสุาน

คาราคซู สสุำนของรำชนิ ีIsias และเจำ้หญงิ Antiochis และ Aka 

I แหง่โคมำยำนำ สรำ้งในชว่งปี 30-20 กอ่นครสิตกำล โดยกษัตรยิ์

คนทีส่องแหง่โคมำยำนำ โดยค ำวำ่ Karakus มคีวำมหมำยวำ่ นกสดี ำ โดยชือ่นีไ้ดม้ำจำก นกอนิทรยีท์ีอ่ยูด่ำ้นบนของ

เสำและรปูสลกักษัตรยิแ์หง่โคมำยำนำ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั Euphrat Hotel Nemrut  4* Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ภเูขาเนมรตุ – มาลตัยา –ไคซรีี-่คปัปาโดเจยี  

05.30น.ทำ่นชมควำมสวยงำมของพระอำทติยข์ึน้ที ่ภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญัสว่นหนึง่

ของทรปินี ้ “ภเูขาเนมรตุ เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีส่ดุในโลก

แหง่หนึง่ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระอาทติย ์

ตกดนิ ” องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ภเูขำเน

มรุตปี ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รำ้งสุสำนโดยมรีูปปั้น

ของตนเองขนำดใหญ่และสงิโตสองตัวนกอนิทรีและเทพ

เจำ้ของเปอเซยีไวบ้นภูเขำหุบเขำเทพเจำ้แบ่งออกเป็น 3 

ส่วนหลักขอเรียงว่ำระเบียง 3 ดำ้น คือดำ้นทิศเหนือ 

ตะวันออก และตะวันตก ระเบยีงฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออก

ประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจำ้ขนำดใหญ่ทีส่ลักจำก

เนื้อหินของภูเขำ ส่วนระเบียงทำงทิศเหนือไม่มีรูปสลัก

เหมอืนอกีสองฝ่ัง คำดว่ำเป็นทีช่มุนุมในชว่งทีม่กีำรประกอบ

พธิ ีไมม่รี่องรอยของกำรสรำ้งสิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณนี้คอืระเบยีงฝ่ังตะวันตกระเบยีงฝ่ังตะวันออกอยูใ่นสภำพดกีวำ่ฝ่ัง

ตะวันตก รูปสลักหนิสว่นล ำตวัยังน่ังอยูบ่นบลัลังค ์ควำมสงู 8-10 เมตร แต่สว่นเศยีรร่วงลงมำ แต่ถูกจับเรยีงตัง้ขึน้เป็น

แถว ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวำมสงู 2 เมตรรปูสลักหนิทัง้หมดจำกทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สตัว ์2 ชนดินีม้หีนำ้ที่



 

 
 

คุม้คองทุกสิง่บนหุบเขำ รูปสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพีโคมำยำนำ, ซุส-อำรำมำสต,์ เทพอำร์เมเนียน, สุรยิ

เทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล ิใหท้ำ่นเก็บภำพประทับใจ จำกนัน้กลับสูก่ลับสุโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทำนอำหำรเชำ้  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทำงสู่เมอืงมาลตัยา เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมำกของผลไมแ้อพรคิอต น ำ

ท่ำนสูต่ลำด Sire  Bazaar ซึง่เป็นศูนยก์ลำงในกำรคำ้สง่ผลไมแ้อพรคิอตทัง้

แอพรคิอตสดและแอพรคิอตแหง้ อีกทัง้ยังมีหลำกหลำยสนิคำ้แปรรูปจำก

แอพรคิอต และผลไมต้ำมฤดูกำล อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้และเดนิเล่นชมสสีัน

ของตลำดทอ้งถิน่  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทำงสู่เมอืงไครซรีซี ึง่ตัน้อยู่ตอนกลำงของดนิแดนอนำโตเลีย เดมิเป็น

ศูนยก์ลำงกำรคำ้ในยุคสมัยเก่ำแก่ น ำท่ำนชม  Sultanhan คาราวานสไรน ์ถูกสรำ้งขึน้ในสมัยเซจุกโดยสุลตำล 

Alaeddin Keykubat ในตน้ศตวรรษที ่13 ปัจจบุนัยงัคงเป็นศนูยก์ลำงคำ้ทีใ่หญ ่น ำทำนชมตลำดปลำทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง

นี ้ จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวำ่งทะเลด ำกบัภเูขำเทำรสุ เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่ำ

อัศจรรยซ์ ึง่เกดิจำกลำวำภเูขำไฟทีไ่หลออกมำปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวำ้ง แลว้ทับถมเป็นเวลำหลำยลำ้นปี  เมือ่วัน

เวลำผ่ำนไป พำย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซำะแผ่นดนิ มำเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิกำรแปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลกึ เนนิ

เขำ กรวยหนิและเสำรูปทรงต่ำงๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงำม แปลกตำและน่ำอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วำ่ 

“ดนิแดนแห่งปล่องนำงฟ้ำ”  และไดรั้บกำรแต่งตัง้จำกองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญมำแตโ่บรำณกำลเพรำะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทำงสำย

ไหม เสน้ทำงคำ้ขำยและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยำวจำกตรุกไีปจรดประเทศจนี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กัน ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ALFINA Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่ 

* หมำยเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้ำเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทำ่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  นครใตด้นิ-หมบูา้นอวานอส-คปัปาโดเกยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊

อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์  คา่ข ึน้

บอลลูนทา่นละ 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด 

และราคา 260 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยั

ใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่

ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท  ดงัน ัน้

การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

น ำทำ่นชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจำกำรขดุเจำะพืน้ดนิลงไป 10 กวำ่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจำก

ขำ้ศกึศัตรใูนยำมสงครำม ของชำวคัปปำโดเจยีในอดตี โดยทัง้จำกชำวอำหรับจำกทำงตะวันออกทีท่ีต่อ้งกำรเขำ้มำยดึ

ครองดนิแดนนี้เพือ่ประโยชน์ทำงกำรคำ้ และชำวโรมันจำกทำงตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งกำรทีจ่ะ

หยดุยัง้กำรเผยแพร่ศำสนำครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ล่ำงทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบ

ทกุอยำ่ง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้ำ, หอ้งถนอนอำหำร, หอ้งครัว, หอ้งอำหำร, โบสถ,์ ทำงหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะ

เป็นเมอืงขนำดใหญท่ีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลำยชัน้ แต่ว่ำอำกำศในนัน้ถำ่ยเทเย็นสบำย หนำ้รอ้นอำกำศเย็น หนำ้หนำว

อำกำศอบอุน่ มอีุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศำเซลเซยีส และดว้ยกำรออกแบบทีด่ ีมทีำงออกฉุกเฉินทีเ่ป็นทำงระบำย

อำกำศไปในตัส ท ำใหอ้ำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก จำกนัน้น ำท่ำนชม หมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชำวบำ้นไดขุ้ดเจำะ

โพรง เจำะรเูอำไวใ้หน้กมำอยูอ่ำศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริำบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  



 

 
 

น ำท่ำนสู่ หมูบ่า้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บำ้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับ

เครือ่งปัน้ดนิเผำ และงำนเซรำมกิ แทบทกุรำ้นจะมผีลติภณัฑจ์ำก

งำนปั้นวำงอยู่หนำ้รำ้น แต่ในบำ้นมีโชว์เครื่องปั้นหมอ้ทุกบำ้น 

อวำนอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น ้ ำไหลผ่ำน แต่เป็นแม่น ้ ำที่มี

ตะกอนแดง ชำวบำ้นเลยน ำดินจำกแม่น ้ ำมำลองปั้นใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ำยในบำ้น เชน่ ถว้ย ชำม ไห ฯลฯ 

ต่อมำไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบำ้น ชมการ

สาธติการท าเครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปา

โดเกยี จำกนัน้น ำท่ำนสู่ เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื้นที่ที่มจีุดเด่นคอื

ภูเขำขนำดใหญ่มีรูพรุนเหมอืนรวงผึง้ รำยลอ้มไปดว้ย หนิทรง

กระโจม กรวยคว ่ำ และเจดีย์เต็มไปหมด ที่ส ำคัญก็คือส่วนหนึ่งของหิน

เหล่ำนี้มคีนอำศัยอยูภ่ำยใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มำชำ้นำนนับจำกอดตีถงึ

ปัจจุบัน เป็นกำรอยู่อำศัยแบบ“เจำะเขำ้ไป”ภำยในหนิ โดยไม่มีกำร“ทุบ

ท ำลำยหนิ”เหล่ำนี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้ำบเรยีบแต่อยำ่งใด สว่นบำ้นทีป่ลูก

สรำ้งขึน้ใหมก่็ท ำอยำ่งกลมกลนื ไมท่ ำลำยทัศนยีภำพ นับเป็นกำรอยูอ่ำศัยกบัธรรมชำตอิยำ่งองิแอบพึง่พงิทีน่่ำยกยอ่ง

เป็นอยำ่งยิง่ จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีำรทอพรมแบบดัง้เดมิ

ซึง่ถือไดว้่ำเป็นสนิคำ้ที่มีชือ่เสียงของตุรกี ก่อนจะน ำท่ำนสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขำแห่ง

จนิตนำกำร ตืน่ตำกับอศัจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตำทีด่คูลำ้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดำวเครำะหด์วงอืน่ ในจักรวำล

มำกกวำ่พืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตำ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ALFINA Cave Hotel 5*หรอืเทยีบเทำ่ 

* หมำยเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้ำเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทำ่ระดับเดยีวกนั 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงคอนยา-Obruk lake-เมอืงปามคุคาเล ่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) อดีตเมอืงหลวงของอำณำจักร 

เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลำงที่ส ำคัญของ

ภูมภิำคแถบนี้ โดยระหว่ำงทำงน ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ Obruk lake 

ซึง่เกดิจำกอุกกำบำตไดต้กลงมำจงึเกดิแอ่งน ้ำเป็นธรรมชำตนัิบพันปี ชม

“คาราวานสไรน”์ ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสนิคำ้ระหว่ำงทำงของชำว

เตริก์ในสมยัออตโตมนั ในกำรเดนิทำงนีท้ำ่นจะไดช้มทัศนยีภำพทีง่ดงำมตำม

ธรรมชำตติลอดสองฝ่ังทำงของภมูภิำคตอนกลำงของตรุก ี

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทำงสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) เขำ้ชมปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงทีม่นี ้ำพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มำจำก

ใตด้นิผ่ำนซำกปรักหักพังของเมอืงเกำ่แก่สมัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสู่หนำ้ผำผลจำกกำรไหลของน ้ำพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได ้

ก่อใหเ้กดิทัศนียภำพของน ้ำตกสขีำวเป็นชัน้ๆหลำยชัน้และผลจำกกำรแข็งตัวของแคลเซยีมท ำใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสี

ขำวรำวหมิะขวำงทำงน ้ำเป็นทำงยำว ซึง่มคีวำมงดงำมมำก ปำมคุคำเล่ ไดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988    

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก Lycus River Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 



 

 
 

 

วนัทีเ่จ็ด  เมอืงคซูาดาซ-ีหมูบ่า้นออตโตมนั-เมอืงเอฟฟิซุส 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงคซูาดาซตีัง้อยู่ทำงตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี

ตัดกับชำยฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็นทำ่เรอืทีส่ ำคัญ ระหว่ำงกำรเดนิทำงทำ่นจะได ้

ชมทัศนียภำพอันสวยงำมของทอ้งทะเลสฟ้ีำครมของทะเลอเีจีย้น น าทา่นสู่

หมูบ่า้นออตโตมนัดัง้เดมิ ชมอำรยะธรรมและบำ้นเรอืนสมัยแบบเกำ่ของสมยั

ออตโตมันทีย่ังคงหลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน หมู่บำ้นแห่งนี้ไดรั้บประกำศใหเ้ป็น

มรดกแหง่ชำต ิซึง่มดีไีซนท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ของยคุออตโตมนั อสิระใหท้ำ่นเก็บ

ภำพประทับใจ และเลอืกชมซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น ำท่ำนสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบรำณ ที่ขนำนนำมว่ำ มหำนครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน

เอเชยี ที่มกีำรบ ำรุงรักษำไวเ้ป็นอย่ำงดีเมอืงหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชำวโยนก (Ionian) จำกกรีก ซึง่อพยพเขำ้มำ

ปักหลักสรำ้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตกำล ต่อมำถูกรุกรำนเขำ้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและ

กษัตริย์อเล็กซำนเดอร์มหำรำชภำยหลังเมื่อโรมันเขำ้ครอบครองก็ไดส้ถำปนำ “เอฟฟิซุส” ขึน้เป็นเมืองหลวง

ต่ำงจังหวัดของโรมัน น ำท่ำนเดนิบนถนนหนิออ่นผ่ำนใจกลำงเมอืงเกำ่ทีส่องขำ้งทำงเต็มไปดว้ยซำกสิง่กอ่สรำ้งเมือ่

สมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่ำจะเป็นโรงละครกลำงแจง้ที่สำมำรถจุผูช้มไดก้ว่ำ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้ำนไดจ้นถงึ

ปัจจุบันนี้ น ำท่ำนชมหอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็นอยู่

จนถงึทุกวันนี้, หอ้งสมดุโบรำณทีม่วีธิกีำรเก็บรักษำหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดทีกุสิง่ทกุอยำ่งลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ

สตคิทีม่คีวำมปรำณีต จำกนัน้น ำทำ่นเก็บภำพประทับใจกบัอนุสรณ์สถำนของพระแมม่ำร ี 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั  น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พัก  Ramada Resort Hotel 5* หรือ

เทยีบเทำ่ 

วนัทีแ่ปด เมอืงอซิเมยีร-์พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agora- อสิตนับลู  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีตุรกเีป็น

ประเทศที่ผลติหนังที่มีคุณภำพที่สุด อีกทัง้ยังผลติเสื้อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติำลี เช่น Versace , Prada , 

Michael Kors  อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้ไดต้ำมอธัยำศัย เดนิทำงสูเ่มอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยูท่ำงปลำยสดุทำง

ตะวันตกของคำบสมทุรอำนำโตเลยี (Anatolia) หรอืทีเ่รำมกัเรยีกกนัวำ่ เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจุบันเมอืงอซิ

เมยีรนั์น้ถอืวำ่เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญทำงประวัตศิำสตรซ์ ึง่มอีำยเุกำ่แกม่ำกกวำ่ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีม่ขีนำดใหญเ่ป็น

อนัดับสำมของประเทศตรุกทีีม่คีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นเมอืงในทะเลอเีจยีนทีม่ปีระชำกรหนำแน่นทีส่ดุรอง

จำกเอเธนส ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agora ทีใ่หญท่ีส่ดุในใจกลำงเมอืงใน

โลกและยังเป็นสถำนที่เดียวในโลกที่มีโครงสรำ้งสำมชัน้ Agora ใน 

Namazgah ซึง่เป็นหนึง่ในยำ่นทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของ Izmir เป็นอำคำรหลำย

ชัน้ที่สรำ้งขึน้บนเสำและโคง้รอบ ๆ ลำนหนิอ่อนปูขนำดใหญ่ในช่วงยุค

โรมัน Agora ซึง่แปลว่ำ“ ตลำด” เป็นพื้นที่ของรัฐที่มีกำรจัดประชุม

ทำงกำรเมอืงและศำลสำธำรณะ Agora ทีส่รำ้งขึน้ในสมัยโรมันไดรั้บกำร

ซอ่มแซมครัง้ใหญห่ลังจำกเกดิแผน่ดนิไหวในปีค. ศ. 178 โพไซดอนเป็น

หนึง่ในงำนศลิปะทีส่ ำคัญทีส่ดุทีพ่บใน Agora ชมประตมิำกรรม Demeter 

ทีพ่พิธิภัณฑป์ระวัตศิำสตรแ์ละศลิปะ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงตำม

อัธยำศัย ถ่ำยรูปกับหอนำฬกิำอซิเมยีร ์หรอืเดนิทำงเลน่เลอืกซือ้ขอฝำกทีต่ลาดเคเมราลต"ิ (Kemeralti bazaar

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร ์) **อสิระอาหารค า่** 



 

 
 

21.35-22.55 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู เทีย่วบนิที ่TK2337 (บนิภายในประเทศ)   

วนัทีเ่กา้  อสิตนับลู - กรงุเทพ 

01.55 น.  ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 9 ชัว่โมง) 

15.00 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีำพและควำมประทับใจ   

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565                      ราคา/ บาท  

3-11 ม.ิย  

8-16 ก.ค  

22-30 ก.ค  

12-20 ส.ค  

9-17 ก.ย 

7-15  ต.ค  

21-29 ต.ค  

11-19 พ.ย    

 

 

46,500.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900.- 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์

เพิม่  ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คำ่ภำษีสนำมบนิ, คำ่ภำษีน ้ำมนั, คำ่ประกนัภยัทำงอำกำศ, คำ่ภำษีประเทศตรุก ี

3.    คำ่พำหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวำ่งน ำเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง     

4.    คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คำ่อำหำรทกุมือ้ทีร่ะบตุำมรำยกำร , น ้ำดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีแ่ละกำรแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุำมรำยกำร    

7.    คำ่บรกิำรน ำทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรผ์ูม้ปีระสบกำรณ์    

8.    คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000.- บำท   



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คำ่จัดท ำหนังสอืเดนิทำง  

2.   ภำษีตำ่ง ๆ เชน่ ภำษี 7% ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ฯลฯ  

3.   คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, มนิบิำรแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  

4.   คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรำยกำร  

5.   คำ่ยกขนกระเป๋ำเดนิทำงทำ่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทำ่น  

6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย  

7.  คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในกำรจองครัง้แรกมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช ำระกอ่นเดนิทำง 30 วัน  

2. เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ ทีร่ะบบุนหนำ้ตั๋วเทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่

ทำ่นสละสทิธิ ์ ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ที่

กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 
1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 
1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 10,000 บาท  
1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 20,000 บาท  
1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

 
 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ ำนวนอย่ำง

นอ้ย  15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนีท้ำงบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคำ่ทัวร ์ในกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธในกำรใหว้ซีำ่ หรอื ปฏเิสธเขำ้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่ำนผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอร์ตเล่มสนี ้ำเงนิ (รำชกำร) ในกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใดๆในกำรทีท่ำ่นอำจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขำ้เมอืง เพรำะโดยปกตใินกำรทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืกำร 

ควบคุมของทำงบรษัิทฯ หรอื ค่ำใชจ้่ำยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญู-

หำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื อบุตัเิหตตุำ่ง ๆ  

7. รำคำนี้คดิตำมรำคำบัตรโดยสำรเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หำกมกีำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึน้ ตำมอัตรำ ค่ำน ้ำมัน 

หรอื คำ่เงนิแลกเปลีย่น ทำงบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

8. เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธ

กำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส ำหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำร

บนิก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่ำงกำรแข็งแรง สำมำรถสือ่สำรภำษำอังกฤษไดใ้นระดับดมีำก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได ้

อย่ำงรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักของ



 

 
 

ประตูประมำณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหำดำ้นสุขภำพ และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทำง

เจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิของสำยกำรบนิ ตอนเวลำเชค็อนิเทำ่นัน้ และมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส ำหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิำรเฉพำะบำงโรงแรมเทำ่นัน้ กรณีเดนิทำงเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น แนะน ำใหท้ำ่น 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทำ่นทีพั่กเดีย่วกรณุำช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทำงเป็นตั๋วกรุ๊ป หำกออกตั๋วแลว้ ไมส่ำมำรถขอคนืเงนิได ้และไมส่ำมำรถเปลีย่นวันเดนิทำงได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ :  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั อำท ิกำรลำ่ชำ้ของ

สำยกำรบนิ กำรนัดหยดุงำน กำรประทว้ง ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จรำจล อบุตัเิหต ุปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค ำนงึและรักษำผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ  

2. เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่ำนปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตก

ลง หรอื แจง้ใหท้รำบ กอ่นเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ หำกท่ำนถกูปฎเิสธกำรตรวจคนเขำ้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคำ่ทัวร์

ทีท่่ำนช ำระมำแลว้ หำกท่ำนถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง อันเนื่องจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย หรอื

กำรหลบหนเีขำ้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หำกทำ่นถกูปฎเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู
 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้ก ำหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวำมแตกตำ่งกนัซึง่อำจจะ

ท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตำมทีต่อ้งกำรหรอื อำจไมส่ำมำรถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลำยแห่งใน

ยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่ำ เครื่องปรับอำกำศทีม่จีะใหบ้รกิำรในช่วงฤดูรอ้น

เท่ำนัน้ในกรณีทีม่กีำรจัดประชมุนำนำชำต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธÍิ ในกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณำงดน ำของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนำดตะไบเล็บเป็น

ตน้กรณุำใส ่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่ำ้มน ำตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขำด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอำทคิรมี

โลชัน่น ้ำหอมยำสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลำ้เป็นตน้จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เครือ่ง

ไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ที่

รักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรำกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรอืนระหวำ่งประเทศ( ICAO )  

หำกทำ่นซือ่สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทำงเทีย่วบนิจงึสำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หำ้มมรีอ่งรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเด็ดขำด  
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส ำหรับน ้ำหนักของสัมภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสำยกำรบนิ) กำรเรยีกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ

สำยกำรบนิทีท่ำ่นไมอ่ำจปฎเิสธไดห้ำก น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระที่

ทำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวำมกวำ้ง ( 9.75นิว้ ) + ยำว ( 21.5

นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบำงรำยกำรทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศน ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูก

ก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรำฐำนไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภำระ ควำม



 

 
 

รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋ำและสมัภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญเ่กนิไปไมเ่หมำะกบักำรเป็น

กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  
 

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบั
ในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  

BY Finn air 


