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AMAZING TURKEY RIVERA 2020 

ทวัรต์รุกรีร เววรีรา ร9วนั7คนื รร 
บเนตรง+บเนภ รใน2ข ร 

ส รก รบเนวตอรก์เชแอรไ์ลน ์

 

ทอ่งดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณีแหง่โลก2ทวีปผสมผสานกนัระหว่างเอเชียเเละยโุรป  

โปรแกรมตรุกีที่จดัสรรอยา่งสมบูรณแ์บบ การนัตีว่าคุม้ค่า  ไม่เหน่ือย เที่ยวครบทุกเมืองสวย  

บินตรงสู่อิสตนับูลกบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์พรอ้มบินในประเทศตรุกีอีก 2 เที่ยวบิน 

อิสตนับูล-อิซเมียร-์คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อันทาเลีย-ปามุคคาเล่-คปัปาโดเกีย 

พกัโรงแรมระดบั5*นอนอสิตนับลู2คนื  
พกัโรงแรมถ ำ้5ดำวสดุคลำสคิทีค่ปัปำโดเกยี 2คนื 

รำคำเร ิม่ตน้  
43,700.- 

เดนิทำง มนีำคม-พฤศจกิำยน 63 
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วนัแรก   สนำมบนิสุวรรณภมู-ิอสิตนับลู 

06.30 น พรอ้มกนั ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสุวรรณภูมิ

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางท าผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนออกนอกประเทศ  
09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทีวสี่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บรกิาร อาหารกลางค ่าและอาหารเชา้
ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี
16.15 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
ค ำ่  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร    
หลงัอาหารค า่เขา้สูท่ีพ่ัก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่  
วนัทีส่อง  สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระรำชวงั โดลมำบำเช ่-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลำดส

ไปซม์ำรเ์กต -จตัุรสัทกัซมิ 
เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 
ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาหเ์มต น าชม 

สุเหร่ำสนี ำ้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิส์ทิธิ์ทางศาสนา ที่มีความ
สวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อน้ีไดม้าจากกระเบื้องเคลือบสนี ้าเงินที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนัง
ดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ ซ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่าน

อาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้น าท่านชม โบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บักำรยกย่อง
ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบรำณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนส
แตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลงัจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถ์
ดงักลา่วมาเป็นมัสยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากที่เป็นโบสถใ์นศาสนา
ครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงาม

และความยิง่ใหญ่ ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองทีส่มบูรณบ์่งบอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิ
ทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  
เทีย่ง   บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

น าท่านชมพระรำชวงั โดลมำบำเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งน้ีสรา้งโดย สุลต่านอับดุล เมอจทิ ซึง่
เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมาน จากนัน้น า 

น าท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea Of 

Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรป และ
สดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่  นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการ
ป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่น้ี  วา่กนัว่าจะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรือ

ปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่ กรุงอสิตนับูลถูกถลม่จนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้ที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าว
น่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทาง
ไปมระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

กบัทวิทัศน ์สองขา้งทาง ไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตล์
ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้นแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ น ำทำ่นสู่ ตลำดส
ไปซม์ำรเ์กต อสิระใหท้่านไดช้มสสีันของตลาดอยีปิตโ์บราณท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึ
ผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตุรกอีย่าง แอปปลคิอท หรือจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มี

ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย น าท่านสู่จตัุรสัทกัซมิ ( Taksim Square) หรอื ย่ำน
ทกัซมิ สแควร ์เป็นย่านที่คกึคักที่สุดในมหานครอสิตันบูล เพราะเป็นย่านที่เป็น

จุดศูนยร์วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีช็อปป้ิง สตรีท ที่รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดโ์ลคอล และแบรนดอ์นิเตอร์
มากมาย แถมยังมบีูตกิโฮเต็ลอพิๆ และบารเ์ก๋ๆ  ใหค้ณุไดช้มบรรยากาศความคกึคกัของถนนเสน้น้ี 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก RETAJ ROYAL HOTEL 5 * HOTEL  หรอื
เทยีบเท่า 
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วนัทีส่ำม    อซิเมยีร-์คูซำดำซ-ีหมูบ่ำ้นออตโตมนั 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสูส่นำมบนิอสิตนับลู 
09.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2318 

10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิอชิเมยีร ์ 

เมอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานา
โตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันว่า เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) 
ปัจจุบันเมอืงอซิเมียรนั์น้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัตศิาสตรซ์ ึง่มี

อายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศตุรกี ตัวเมืองนั้นตัง้อยู่รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซึง่พื้นที่ส่วนใหญ่นัน้ถูก
ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา อกีทัง้ยังถอืวา่เป็นเมอืงทีค่อ่นขา้งพลกุพร่านไปดว้ยผูค้น 

รวมไปถงึถนนทีค่อ่นขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช์็อปป้ิงที่ทันสมัย น่ันจงึ
ส่งผลใหเ้มืองมีบรรยากาศของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนยุโรปมากกว่าตุรกีแบบ
ดัง้เดมิ อสิระใหท้่านชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจ 

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร     
จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทำงสูเ่มอืงคูซำดำซ ี 
น ำทำ่นสูห่มูบ่ำ้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมัยแบบเกา่ของสมัยออตโตมันที่ยังคงหลงเหลอือยู่ใน

ปัจจุบัน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซือ้สนิคา้พื้นเมือง จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงำนเคร ือ่งหนงั 
(Leather Jacket Factory) ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยัง
ผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม

อธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูโ่รงแรมทีพ่ัก 
ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั  RAMADA RESORT 5*Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-ปำมุคคำเล ่

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษา
ไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพ
เขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ต่อมาถูก

รุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงั
เมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจงัหวดั
ของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไป

ดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่
สามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น าท่านชม
หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  
เทีย่ง    บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร    

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงปำมุคคำเล ่(PAMUKKALE) หรอืปรำสำทปยุฝ้ำย  เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจาก
ใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีได ้
กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราว

หมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทำงธรรมชำตแิละ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ชม 

นครโบรำณเฮยีรำโปลสิ 
(Hierapolis City ) และบ่อ
น ้าแร่ในอดตีเคยเป็นสระน ้ารอ้น 
ปัจจุบันเป็นโรงแรมน ้าแร่ทีม่ี

อณุหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส 
ประกอบดว้ยดนิปูนและเกลอืแร่ 
ไหลเป็นน ้าตกจากทีส่งู 100 

เมตรลงสูพ่ืน้ สายน ้าทีถู่กอากาศเย็นตวัลงท าใหแ้คลเซยีมตกตะตอน เกดิเป็นอา่งแคลเซยีมธรรมชาต ิขนาดมหมึา เรยีกวา่ 
ปามุกคาเล ่ในยุคโรมันสถานทีแ่ห่งน้ีเป็นเมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 
ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั LYCUSRIVER TERMAL 5* HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้   อนัทำเลยี –ซุม้ประตูเฮเดรยีน-หอนำฬกิำ-จตุรสั Republic -น ำ้ตกลำรำ่ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงอนัทำเลยีเป็นจังหวดัทีต่ัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องอะนาโตเลยีหรอืเอเชยีไมเนอร ์ แถบบรเิวณรมิ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองของจงัหวดัอนัทาลยาดว้ย จังหวดั
น้ีตัง้อยู่บนทีร่าบของแพมฟีเลยี (Pamphylia) ซึง่ในอดตีทีน่านมาเลว้เป็นแผ่นดนิทีเ่กดิจากการทรุดตวัของการ
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เปลีย่นแปลง ของเปลอืกโลกทีเ่กดิมาจากแผ่นดนิไหวและการระเบดิของภูเขาไฟเป็นผนืแผ่นดนิโบราณทีอ่ดุมสมบูรณ ์ อนั
ทาเลยี ยังเป็นเมอืงท่าเรอืโบราณทีเ่คยมคีวามส าคญัมาแตใ่นอดตีทีถู่กสรา้งโดยจักรพรรดอิตัตาลสุที2่ ซึง่ตอ้งการใหเ้ป็น
เหมอืนกบัสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ัง้ชือ่เมอืงน้ีวา่ อตัตำเลยี (Attaleia) ตวัเมอืงอนัทาเลยีไดร้ับการ

บูรณะพัฒนาใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วนานาชาตจินไดร้บัฉายาวา่ รเิวยีรำ่แหง่ตุรก”ี น าทุกท่านชม ซุม้ประตูเฮเดรยีน 
(Hadrain’s Gate) ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.130เพือ่เป็นอนุสรณใ์นครัง้ทีจ่ักรพรรดฮิาเดรยีนไดเ้ดนิทางมาทีเ่มอืงน้ีซึง่เป็น
โบราณสถานทีม่ ี ชือ่เสยีงทีม่ปีระตทูางเขา้ไปยงัวงัทีส่วยงามทีถู่กสรา้งดว้ยหนิออ่นเป็นรูปประตถูงึสามโคง้เพือ่ใหเ้ป็น

เกยีรตยิศแดอ่งคจ์ักรพรรดชิมหอนำฬกิำทีค่ำเล ่ คำปิซ ึ และ จตุรสั Republic ณ จุดน้ีทุกท่านจะไดช้มววิอนัสวยงาม
ของทะเลเมดเิตเรเนียนทีน่ ้าทะเลสฟ้ีาตดัใสสะทอ้นสขีองทอ้งฟ้า รวมไปถงึภาพขนุเขาของเทอืกเขาโอลมิปัสทีย่ ิง่ใหญ่ 
จากนัน้น าทุกท่านชมหอคอยแหง่สเุหรำ่คอรค์ุต ซึง่เริม่แรกนัน้สรา้งเพือ่ใชเ้ป็นวดัในจักรวรรดโิรมัน หลงัจากนัน้ไดถู้กใช ้

เป็นโบสถถ์วายแดพ่ระแมม่ารใีนยุคไบแซนไทนแ์ละทา้ยทีส่ดุไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหร่าในยุคอสิลามครองเมอืง ซึง่ในปัจจุบันน้ี
ตวัสเุหร่าช ารุดแตะหอคอยอะซาน หรอื หอคอยทีใ่ชส้ าหรับเรยีกในคนละหมาดนัน้ยังคงอยู่อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิชมจตรุัส
และตรอกถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมัน 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นชมควำมงำมของน ำ้ตกลำรำ่ซึง่เป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอนัทาเลยีโดยน ้าตกเกดิจากแม่น ้าดเูดน1ในแม่น ้า
สายส าคญัของประเทศทุกท่านจะไดช้มสายธารทีไ่หลเป็นคลองยาวไหลผ่านโตรกหนิหลายชัน้ กอ่ใหเ้กดิเป็นน ้าตกหลาย

ชัน้หลายตอน บางตอนลกัษณะเหมอืนกบัล าธารเล็กๆ จนไปสิน้สดุทีห่นา้ผาหนิรมิทะเลกอ่นจะตกลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนจนกลายเป้นน ้าตกอกีจุดทีม่คีวามสวยงามมาก 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Plaza Antalya 5*HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก    Manavgat waterfall -คอนยำ่-คปัปำโดเจยี 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืง Manavgat  ซึง่เป็นเมืองที่ถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา ปก
คลมุไปดว้ยป่าไมท้ีส่วยงาม มแีม่น ้าสายส าคัญคอืแม่น ้า Manavgat ซึง่ไหล
ผ่านเมืองใหค้วามอุดมสมบูรณ์  น ำท่ำนชมควำมงำมของน ้ำตก 

Manavgat waterfall และสามเหลีย่มปากแม่น ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาตทิี่ส าคัญที่สุดของเมือง อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับ   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนยำ่ (Konya) อดตีเมืองหลวง

ของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลาง
ที่ส าคัญของภูมภิาคแถบน้ี ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพที่งดงาม
ตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ี 

เทีย่ง     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปำโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหวา่งทะเลด ากบัภูเขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาล 
เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจีน 

ระหวำ่งทำงน ำทำ่นชม “คำรำวำนสไรน”์ เดนิทางตอ่สูค่ปัปาโดเจยี ระหวา่งเดนิทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนียภาพ
ทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ีใหท้่านสมัผัสประสบการณพ์เิศษพักโรงแรมถ ้า ซึง่
เป็นเอกลกัษณข์องคปัปาโดเจยี ใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยั ณ ทพีกัโรงแรม  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั   : ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั* 

 

 

 

 

 



 

  

SSAMR2020 5 

 

วนัทีเ่จ็ด  นครใตด้นิ- Carpet School -หมูบ่ำ้นของนกพริำบ-อชุซิำร-์อวำนอส 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
05.00 น.      ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ใน

รำยกำรทวัร ์ ค่ำข ึน้บอลลูนทำ่นละ 250 ดอลล่ำสหรฐั ในกรณีทีช่ ำระ

ดว้ยเงนิสด และรำคำ 260 ดอลลำ่สหรฐั ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิำรทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกทำ่น 
แต่ส ำหรบัประกนัภยัทีท่ ำจำกเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึน้บอลลูน 

และเคร ือ่งรอ่นทกุประเภท  ดงัน ัน้กำรเลอืกซือ้ Optional Tourรำยกำร
นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของแตล่ะทำ่น)** 
น าท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขุดเจาะพื้นดนิ

ลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของ
ชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกทีท่ีต่อ้งการ
เขา้มายึดครองดนิแดนน้ีเพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทาง

ตะวนัตก ดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนา
ครสิตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย โดยชัน้ลา่งที่ลกึที่สุด ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิ

แห่งน้ีมคีรบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาว
อากาศอบอุน่ มอีณุหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ด ีมีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศ
ไปในตสั ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก น าท่านชมหมูบ่ำ้นของนกพริำบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรงเจาะรูเอาไวใ้หน้ก

มาอยู่อาศยั น าท่านเขา้ชมโรงงำนผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถือไดว้่า
เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีจากนัน้ 
เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  
น าท่านสู ่เมอืงอชุซิำร ์หมูบ่ำ้นน ำพริำบ เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเดน่คอืภูเขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย หนิ

ทรงกระโจม กรวยคว า่ และเจดยีเ์ต็มไปหมด ที่ส าคัญก็คอืส่วนหนึ่งของหนิเหล่าน้ีมีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บำ้น
ถ ำ้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบท าลายหนิ”เหล่าน้ีทิง้
เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ย่างใด สว่นบา้นทีป่ลกูสรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่

อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบพึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง น าท่านสู่ หมู่บำ้นอวำนอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชือ่เสยีง
เกีย่วกบัเครือ่งป้ันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชวเ์ครื่องป้ัน
หมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน แตเ่ป็นแม่น ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองป้ัน

ใชเ้ป็นอปุกรณ ์ของเครือ่งใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับ
บา้น ชมกำรสำธติกำรท ำเคร ือ่งปัน้ดนิเผำของแบบด ัง้เดมิของชำวคปัปำโดเกยี 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั: ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL  หรอื

เทยีบเทำ่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด   หุบเขำเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-อสิตนับลู   

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสูหุ่บเขำเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศที่แปลกตาที่ดู
คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกวา่พื้นผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา อสิระใหท้่าน
เก็บภาพ panoramic view   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
14.45-16.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK2002 (บนิภายในประเทศ)   
20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีเ่กำ้  กรงุเทพ 

10.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภีาพและความประทับใจ   
*************************************** 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง / อตัรำคำ่บรกิำร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่ำคำตอ่ทำ่น 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ( ม.ีค-พ.ย 63 ) รำคำ/บำท 

มนีำคม 63 

21-29 ม.ีค /28 ม.ีค-05 เม.ย 

 

 

43,700 
 

เมษำยน 63 

6-14 เม.ย / 14-22 เม.ย /15-23 เม.ย / 16-24 เม.ย / 
21-29 เม.ย.** 
18-26 เม.ย /25 เม.ย-3 พ.ค 

 

 

45,999** 
45,999** 

44,600 

 

พฤษภำคม 63 
2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 

23-31 พ.ค /30 พ.ค-7ม.ิย 
 

 
44,600 

44,600 
 

มถินุำยน 63 

6-14 ม.ิย / 13-21 ม.ิย /20-28 ม.ิย /27 ม.ิย-5ก.ค 
 

 

44,600 
 

กรกฎำคม 63 

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 
 

 

44,600 
 

สงิหำคม 63 
8-16ส.ค  
 

 
44,600 

 

กนัยำยน 63 
12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค 
 

 
44,600 

 

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

 

 
43,700 
43,700 

 

พฤศจกิำยน 63 
7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย  

  

 
43,700 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 

หมำยเหตุ  
1. รำคำนีส้ ำหรบัผูโ้ดยสำร 30 ทำ่น หำกผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคำ่ทวัรเ์พิม่  ทำ่น

ละ 4,000 บำท  

2. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษแลว้  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   

1.     คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไม่เกนิ 20 ก.ก./ท่าน  (กรงุเทพ-อสิตนับลู-

กรงุเทพ ) และรวมต ัว๋เคร ือ่งบนิภำยในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    ค่าพาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ , น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด  

6.    ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    

7.    ค่าบรกิารน าทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ ์   
8.    ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  
1.คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  

5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  
6.คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ-ทปิหวัหนำ้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ (90 USD/คน/ทรปิ) ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสุดทำ้ย 
9.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   

10.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 
เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าท่านละ 20,000 บำท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน    

สละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมำยเหตุ  

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 15 
ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4.    บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   

5.    ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6.    บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู-
หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  

7.    ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบนั หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น ้ามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

8.    เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
 

ขอ้แนะน ำและแจง้เพือ่ทรำบ   
 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่ักเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 

7 ก.ก.  

หมำยเหตุ :  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสาย

การบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเทีย่วน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้

ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น

ช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  
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4. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่ TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะท า

ใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ในกรณีทีม่ี

การจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นตน้ก
รุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลชัน่
น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 

10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้ม

มรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสาย

การบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 
18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่า
มาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน
น ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry)  


