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AMAZING TURKEY CLASSIC 2020 

ทวัรต์รุกคีลาสกิ 9วนั7คนื 
บนิตรง+บนิภายใน2ขา กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

ตรุกเีสน้ทางใหมท่อ่งดนิแดนแหง่อารยะธรรมเมโสโปเตยีเมยี  
รวบรวมทุกไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร บนิตรงสูอ่สิตนับูล พรอ้มบนิภายใน 2 ขา   

เจาะลกึประวตัศิาสตรเ์กา่แกม่ากกวา่ 3500 ปี ชมโบราณสถาน  

ภเูขาเนมรตุ หบุเขาเทพเจา้ ชมหนิสลกัเทพเจา้ 1 ใน UNESCO  
สถานทีท่ ีส่วยทีส่ดุในโลกชมพระอาทติยข์ ึน้ 

พกัโรงแรมถ า้คปัปาโดเกยี 2 คนื นอนอสิตนับลู 2 คนื พกั5 ดาว * 
 

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

ราคาพเิศษ 45,999.- 

เดนิทาง มนีาคม-พฤศจกิายน 63 
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วนัแรก   สนามบนิสุวรรณภมู-ิอสิตนับลู 

06.30 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสุวรรณ

ภูมิโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางท าผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

09.25 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค า่และอาหารเชา้

ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

16.15 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร    

หลงัอาหารค า่เขา้สูท่ีพ่ัก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง  สุเหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั โดลมาบาเช ่-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-

ตลาดสไปซม์ารเ์กต -จตัุรสัทกัซมิ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 
ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต น าชม  สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE 

MOSQUE) สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึ่ง ชือ่น้ีไดม้า

จากกระเบื้องเคลอืบสนี ้าเงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บน

พื้นที่  ซ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 

1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. 

Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของ

จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้

มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์งักลา่วมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ์

สถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมัสยดิของ

ศาสนาอสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับ

โมเสกทองทีส่มบูรณบ์่งบอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมพระราชวงั โดลมาบาเช ่(Dolmabache Palace) พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งโดย สลุตา่นอบัดลุ เมอจทิ ซึง่

เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทางวฒันธรรม และทางวตัถุของจักรวรรดอิอตโตมาน จากนัน้

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร ือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีตุรกเีป็น

ประเทศที่ผลติหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น Versace , Prada , 

Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั  น าท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่

เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความ

กวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรป และสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันที่น่ี  นอกจาก

ความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการ

ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ

เหลา่น้ี  วา่กนัวา่จะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย

ปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้ที่เป็น

เพราะป้อมปืนดังกล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  

ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะ

ลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน ์สองขา้งทาง ไม่วา่จะเป็นพระราชวงั

โดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้นแต่สวยงาม

ตระการตาทัง้สิน้ น าทา่นสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดช้มสสีัน

ของตลาดอยีปิตโ์บราณท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 

รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย น าท่านสู่

จตัุรสัทกัซมิ ( Taksim Square) หรอื ยา่นทกัซมิ สแควร ์เป็นย่านทีค่กึคักที่สุดในมหานครอสิตันบูล เพราะเป็น
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ย่านทีเ่ป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีช็อปป้ิง สตรีท ที่รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดโ์ลคอล และแบ

รนดอ์นิเตอรม์ากมาย แถมยังมบีูตกิโฮเต็ลอพิๆ และบารเ์ก๋ๆ  ใหค้ณุไดช้มบรรยากาศความคกึคกัของถนนเสน้น้ี 

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

หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม อะดยิามา-เนมรตุ – สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สุสานคาราคูซ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิ  

10.55  เดนิทางสู ่เมอืงอดยิามาน Adiyaman โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2216 

12.50   ถงึสนามบนิ เมอืงอาดยิามาน Adiyaman ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงเนมรตุซึง่เป็นทีต่ ัง้ของภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) มคีวามสูง 2,134 เมตร มชีือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งรูปสลกัขนาดใหญ่ทีส่รา้งในศตวรรษที ่1 กอ่นครสิตกาลเดมิ ภูเขาลกูน้ีเป็นภูเขาไฟมากอ่นและเป็นทีต่ัง้

ของสสุานกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรโคมายานา(Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหส้ถานทีแ่หง่นี้

เป็นมรดกโลก ในปี 1987 น าท่านชมสะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพือ่ถวายจักรพรรด ิSeptimius 

Severus เป็นสะพานโรมันทีส่รา้งดว้ยหนิทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตนั เป็นสะพานทีส่รา้งโดยชาวโรมันที่

อาจจะมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจุบันยังคงอยูส่มบรูณแ์บบ จากนัน้ชมเมอืงโบราณ

อารเ์ซเมยี ซึง่เดมิรูจ้ักในนามของป้อมปราการ สรา้งเพือ่ป้องกนั

ไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานทีอ่ยู่อาศยัภายในอโุมงค ์บรเิวณน้ีเคยไดร้ับ

การปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ดง่ดงั กรฑีาทัพจาก

กรซีผ่านเมอืงตา่งๆมาเรือ่ยจนถงึเอเชยีกลาง หลงัจากพระองค์

สิน้พระชนมด์นิแดนทีพ่ระองคเ์คยรวบรวมไวก็้แตกออกเป็นเมอืง

ตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแห่งน้ี 

วฒันธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขา้กบั

ความเชือ่ของคนพืน้เมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู่ 200 ปี กอ่น

จะถูกรวบรวมเขา้กบัจักรวรรดโิรมันในเวลาตอ่มา น าท่านชมสสุาน

คาราคูซ สสุานของราชนีิ Isias และเจา้หญงิ Antiochis และ Aka 

I แห่งโคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 กอ่นครสิตกาล โดยกษัตรยิ์

คนทีส่องแห่งโคมายานา โดยค าวา่ Karakus มคีวามหมายวา่ นกสดี า โดยชือ่น้ีไดม้าจาก นกอนิทรยีท์ีอ่ยู่ดา้นบนของ

เสาและรูปสลกักษัตรยิแ์ห่งโคมายานา  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ที่พกั Euphrat Hotel Nemrut  4* Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ ี ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ภเูขาเนมรตุ – มาลตัยา –ไคซรี ี-่คปัปาโดเจยี  

05.30น.ท่านชมความสวยงามของพระอาทติยข์ึน้ที ่ภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญัสว่นหนึง่

ของทรปินี ้ “ภเูขาเนมรตุ เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีสุ่ดในโลก

แหง่หนึง่ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระอาทติย ์

ตกดนิ ” องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ภูเขาเน

มรุตปี ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสุสานโดยมีรูปป้ัน

ของตนเองขนาดใหญ่และสงิโตสองตัวนกอนิทรีและเทพ

เจา้ของเปอเซียไวบ้นภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่งออกเป็น 3 

ส่วนหลักขอเรียงว่าระเบียง  3 ดา้น คือดา้นทิศเหนือ 

ตะวนัออก และตะวนัตก ระเบยีงฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก

ประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญ่ที่สลักจาก

เน้ือหินของภูเขา ส่วนระเบียงทางทิศเหนือไม่มีรูปสลัก

เหมอืนอกีสองฝ่ัง คาดวา่เป็นทีช่มุนุมในช่วงที่มีการประกอบ

พธิ ีไม่มรี่องรอยของการสรา้งสิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณน้ีคอืระเบยีงฝ่ังตะวันตกระเบียงฝ่ังตะวันออกอยู่ในสภาพดกีว่าฝ่ัง
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ตะวนัตก รูปสลกัหนิสว่นล าตวัยังน่ังอยู่บนบัลลงัค ์ความสงู 8-10 เมตร แตส่ว่นเศยีรร่วงลงมา แต่ถูกจับเรียงตัง้ขึน้เป็น

แถว ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรูปสลกัหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สตัว ์2 ชนดิน้ีมีหนา้ที่

คุม้คองทุกสิง่บนหุบเขา รูปสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, สุรยิ

เทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล ิใหท้่านเก็บภาพประทับใจ จากนัน้กลบัสูก่ลบัสุโ่รงแรมทีพ่ัก เพือ่รับประทานอาหารเชา้  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่เมอืงมาลตัยา เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงมากของผลไมแ้อพรคิอต น า

ท่านสูต่ลาด Sire  Bazaar ซึง่เป็นศนูยก์ลางในการคา้ส่งผลไมแ้อพรคิอตทัง้

แอพริคอตสดและแอพริคอตแหง้ อีกทัง้ยังมีหลากหลายสนิคา้แปรรูปจาก

แอพรคิอต และผลไมต้ามฤดูกาล อสิระใหท้่านเลอืกซือ้และเดนิเล่นชมสสีัน

ของตลาดทอ้งถิน่  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสู่เมอืงไครซรีซี ึง่ตัน้อยู่ตอนกลางของดนิแดนอนาโตเลยี เดมิเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ในยุคสมัยเก่าแก่ น าท่านชม  Sultanhan คาราวานสไรน ์ถูกสรา้งขึน้ในสมัยเซจุกโดยสุลตาล 

Alaeddin Keykubat ในตน้ศตวรรษที ่13 ปัจจุบันยังคงเป็นศนูยก์ลางคา้ทีใ่หญ่ น าทานชมตลาดปลาทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง

น้ี  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหวา่งทะเลด ากบัภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนัน่า

อศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวัน

เวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนิน

เขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า 

“ดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสาย

ไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวฒันธรรมทีท่อดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กัน าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก ALFINA Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  นครใตด้นิ-หมูบา้นอวานอส-คปัปาโดเกยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.ส าหรบัท่านที่สนใจน ั่งบอลลูน พร้อมกนั ณ 

บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ 

คา่ข ึน้บอลลูนทา่นละ 250 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ย

เงนิสด และราคา 260 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัร

เครดิต บร ิษทัตวัแทนผู ้ให้บร ิการทวัร ์บอลลูนในตุรกี มี

ประกนัภยัให้กบัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัที่ท าจาก

เมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งร่อนทุก

ประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

น าท่านชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขุดเจาะพื้นดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัย

จากขา้ศกึศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ตอ้งการเขา้

มายดึครองดนิแดนน้ีเพือ่ประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะ

หยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย โดยชัน้ล่างที่ลกึที่สุด ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งน้ีมีครบ

ทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะ

เป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาว

อากาศอบอุ่น มีอุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ด ีมีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย

อากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะ

โพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยัเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสยีงเกีย่วกับ

เครือ่งป้ันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์าก

งานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชวเ์ครื่องป้ันหมอ้ทุกบา้น 

อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าที่มี

ตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ ามาลองป้ันใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 

ต่อมาไดเ้ริม่ป้ันพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบา้น ชมการ

สาธติการท าเคร ือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปา

โดเกยี จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นคือ

ภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย หินทรง

กระโจม กรวยคว า่ และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืส่วนหนึ่งของหนิเหล่าน้ีมีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บา้น

ถ า้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหนิ”

เหลา่น้ีทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ย่างใด สว่นบา้นทีป่ลกูสรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทัศนียภาพ 

นับเป็นการอยู่อาศยักบัธรรมชาตอิย่างองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่ จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม 

(Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถือไดว้่าเป็นสนิคา้ที่มีชือ่เสยีงของตุรก ีก่อนจะน า

ทา่นสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภูมปิระเทศที่แปลกตาที่ดู

คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก ALFINA Cave Hotel 5*หรอืเทยีบเท่า 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก เมอืงคอนยา-Obruk lake-เมอืงปามุคคาเล ่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร 

เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ส าคัญของ

ภูมภิาคแถบน้ี โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงามของ Obruk lake 

ซึง่เกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิแอ่งน ้าเป็นธรรมชาตนัิบพันปี ชม

“คาราวานสไรน”์ ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสนิคา้ระหว่างทางของชาว

เตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางน้ีท่านจะไดช้มทัศนียภาพทีง่ดงามตาม

ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ี

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) เขา้ชมปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจาก

ใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสี

ขาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988    

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก Lycus River Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด  เมอืงคูซาดาซ-ีหมูบ่า้นออตโตมนั-เมอืงเอฟฟิซุส 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี

ตดักบัชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็นท่าเรอืทีส่ าคญั ระหวา่งการเดนิทางท่านจะได ้

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาครมของทะเลอเีจี้ยน น าทา่นสู่

หมูบ่า้นออตโตมนัดัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรือนสมัยแบบเก่าของสมัย

ออตโตมันทีย่ังคงหลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน หมู่บา้นแห่งน้ีไดร้ับประกาศใหเ้ป็น

มรดกแห่งชาต ิซึง่มดีไีซนท์ีเ่ป็นเอกลกัษณข์องยุคออตโตมัน อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพประทับใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนาน

นามวา่ มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี ที่มีการบ ารุงรักษา

ไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก 

ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อน

ครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์

เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา 

“เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวดัของโรมัน น าท่านเดนิบนถนน

หนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น าท่านชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมัน

โบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน้ี, หอ้งสมุดโบราณที่มีวธิีการ

เก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิสตคิที่มีความปราณีต จากนัน้น าท่านเก็บ

ภาพประทับใจกบัอนุสรณส์ถานของพระแม่มาร ี 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ที่พัก  Ramada Resort Hotel 5* หรือ

เทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด เมอืงอซิเมยีร-์พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agora- อสิตนับลู  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลยี (Anatolia) หรือที่เรา

มักเรยีกกนัวา่ เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจุบันเมอืงอซิเมยีรนั์น้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์

ซ ึง่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกีที่มีความหลากหลายทาง

วฒันธรรม เป็นเมอืงในทะเลอเีจยีนทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุรองจากเอเธนส ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agora ทีใ่หญ่ทีส่ดุในใจกลางเมืองใน

โลกและยังเป็นสถานที่เดียวในโลกที่มีโครงสรา้งสามชัน้ Agora ใน 

Namazgah ซึง่เป็นหนึง่ในย่านทีเ่กา่แกท่ี่สุดของ Izmir เป็นอาคารหลาย

ชัน้ที่สรา้งขึน้บนเสาและโคง้รอบ ๆ ลานหินอ่อนปูขนาดใหญ่ในช่วงยุค

โรมัน Agora ซึ่งแปลว่า“ ตลาด” เป็นพื้นที่ของรัฐที่มีการจัดประชุม

ทางการเมอืงและศาลสาธารณะ Agora ที่สรา้งขึน้ในสมัยโรมันไดร้ับการ

ซอ่มแซมครัง้ใหญ่หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวในปีค. ศ. 178 โพไซดอนเป็น

หนึง่ในงานศลิปะทีส่ าคญัทีส่ดุทีพ่บใน Agora ชมประตมิากรรม Demeter 

ทีพ่พิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตรแ์ละศลิปะ จากนัน้น าท่านเดนิเล่นชมเมืองตาม

อธัยาศยั ถ่ายรูปกบัหอนาฬกิาอซิเมยีร ์หรอืเดนิทางเลน่เลอืกซือ้ขอฝากที่ตลาดเคเมราลต"ิ (Kemeralti bazaar

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร ์) **อสิระอาหารค า่** 

17.20-18.45 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู เทีย่วบนิที ่TK2327 (บนิภายในประเทศ)   

20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับลู - กรงุเทพ 

10.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภีาพและความประทับใจ   

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง ( ม.ีค-พ.ย 63 )                      ราคา/ บาท  

มนีาคม 63 

21-29 ม.ีค /28 ม.ี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-7ม.ิย 

มถินุายน 63 

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

กรกฎาคม 63 

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 

สงิหาคม 63 

8-16ส.ค  

กนัยายน 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 

พฤศจกิายน 63 

7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย  

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900.- 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหตุ  

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอเก็บค่าทวัร ์

เพิม่  ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    ค่าภาษีสนามบนิ, 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   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

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

สุดทา้ย  

7.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหตุ  

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่าง

นอ้ย   

15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ที่นอกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-

หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
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7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน 

หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการ

บนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ได ้

อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของ

ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long Leg ขึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่ักเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหตุ :  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวร์

ทีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อันเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือ

การหลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดนิทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

โรงแรมและหอ้ง  

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

ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่อาจจะ

ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งใน

ยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เท่านัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็น

ตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีม

โลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึน้เครื่อง

ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
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ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ

สายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่

ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5

นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ า่กวา่มาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  


