
 
 

ทัวร์ตุรกริีเวียร่า 10วัน7คืน 
บินตรง+บินภายใน2ขา  

กับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

 

ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณีแห่งโลก2ทวีปผสมผสานกันระหว่างเอเชียเเละยุโรป โปรแกรมตุรกี
ที่จัดสรรอย่างสมบูรณ์แบบ การันตีว่าคุ้มค่า  ไม่เหน่ือย เที่ยวครบทุกเมืองสวย 

บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ พร้อมบินในประเทศตุรกีอีก 2 เที่ยวบิน 
อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อันทาเลีย-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย 

พักโรงแรมระดับ5*นอนอิสตันบูล2คืน  
พักโรงแรมถ า้5ดาวสุดคลาสิคที่คัปปาโดเจีย 2คืน 



 
 

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 

19.00 น พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน
สุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาร์เตอร์ S โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางท าผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.30 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตนับลู ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่าและ
อาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วันที่สอง   อิสตันบูล-ชมวิวAsia side -- สุเหง่าสีน า้เงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย--อ่างเก็บน ้าใต้ดิน -ชุมชนบาลัช 

04.00 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรหลัง    
จากนั้ นน าทุกท่านสู่เมืองอิสตันบูล น าท่านสู่ชมวิวที่ จุดชมวิวฝั่ง เอเชีย 
(Asiaside )  อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของ 2 ฝั่งเอเชียและยุโรป ท่านน า
ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความ
สวยงามแห่งหน่ึง ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบื้องเคลือบสีน ้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนที่  ซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ 
โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด7 ปีและชมสนามแข่ง
ม้าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุ รัสสุลต่านอาห์เมต จากนั้ นน า

ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย St. Sophia ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์
แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็น
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก หลงัจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี 
และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความย่ิงใหญ่ 
ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มี
ต่อคริสตศ์าสนา 

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชมอ่างเก็บน ้าใต้ดิน  หรืออุโมงค์ส่งน ้าใตดิ้นสร้างในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิ
จสัติเนียน เพ่ือกกัเก็บน ้ าเอาไวใ้ช้ในพระราชวงั เสาคอลมัน์ที่ค  ้ายนัหลงัคาอยู่ใตดิ้น มีความสวยงามมาก เป็น

ศิลปะแบบคอรินเทียนของโรมนั ถึง 336 สูงตน้ละ 9 เมตร เรียง 12 แถว แถว
ละ 28 ตน้ ในพ้ืนที่ยาว 142 เมตร กวา้ง 65 เมตร  เสาต้นที่แปลกตาที่สุดคือ 
เสาที่สลกัเป็นรูปดวงตานกยงู หยดน ้ าตาหรือดวงตาปีศาจ ตามแต่ใครจะเห็น
เป็นรูปใด เรียกช่ือว่า Forum Tauri  และเสาอีก 2 ตน้ที่ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ 
เสาที่มีหัวของเมดูซา กลบัหัว วางเป็นฐาน และอีกเสาหน่ึงหัวเมดูซาตะแคง
ขวาอยูเ่พราะเป็นเคล็ดไม่ให้เมดูซามองใครแลว้จะกลายเป็นหิน แต่จะให้อยู่



 
 

เฝ้าอ่างเก็บน ้าแห่งน้ีตลอดไปเมดูซาเป็นยกัษม์ีดวงตาสีด า ผมยาวสลวย รูปร่างงดงาม หลงรักเทพเพอร์ซิอุส ลูก
ของเทพสูงสุดของกรีกที่ช่ือ ซีอุสหรือซุส ในขณะเดียวกบัที่เทพีอธีนา ก็รักเทพเพอร์ซิอุสเช่นกนั จึงเกิดอิจฉา 
สาปให้เมดูวามีผมเป็นงู และผูใ้ดมองหนา้เมดูซาจะถูกตดัคอดว้ยหิน ฉะนั้นในยคุไบเซนไทน์ ทหารไดน้ ารูป
หัวเมดูซามาท าเป็นหัวดา้มของดาบ จากนั้นน าท่านสู่ชุมชนบาลัช ซ่ึงเป็น  หมู่บา้นดั้งเดิมของชาวยิว ซ่ึงตกแต่ง
ดว้ยหลากหลายสีสันสะดุดตา ตั้งอยู่บนฝ่ังยุโรปของอิสตนับูลเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมบนบนฝ่ังตะวนัตกของ
โกลเดน้ฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ 

ค ่า    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารค ่าเขา้สู่ที่พกั PARK INN ISTANBUL HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม  พระราชวังโดลมาบาเช่ -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  - -ตลาดสไปซ์มาร์เกต-จัตุรัสทักซิม 

เชา้   รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่ าน ชมพ ระราชวั ง  โด ลม าบ า เช่  (Dolmabache Palace) 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่านอบัดุล เมอจิท ซ่ึงเป็นพระราชวงั
ที่สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวฒันธรรม และทาง
วตัถุของจกัรวรรดิออตโตมาน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านล่องเรือชม
ช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The Black 
Sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara)โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าช่องแคบน้ีเป็นจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึง
นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ที่ส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก
ดว้ย  ขณะที่ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือบา้นเรือน
สไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน ไดเ้วลา  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านไดช้มสีสันของตลาดอียิปต์โบราณท่านสามารถเลือกซ้ือ
ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัขึ้นช่ือของตุรกี
อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย น าทา่นสู่จัตุรัสทักซิม ( Taksim Square) 
หรือ ย่านทักซิม สแควร์ เป็นย่านที่คึกคกัที่สุดในมหานครอิสตันบูล เพราะเป็นย่านที่เป็นจุดศูนย์รวมของ
นกัท่องเที่ยวทัว่โลก มีช็อปป้ิง สตรีท ที่รายลอ้มไปดว้ยร้านคา้ทั้งแบรนดโ์ลคอล และแบรนดอ์ินเตอร์มากมาย 
แถมยงัมีบูติกโฮเต็ลอิพๆ และบาร์เก๋ๆ ให้คุณไดช้มบรรยากาศความคึกคกัของถนนเส้นน้ี 
 **ส าหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ทัวร์ ชมทัศนียภาพมุมสูงของเมืองอิสตันบูล(เฮลิคอปเตอร์ทัวร์นี้ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์  ราคาท่านละ 210 ยูโร ในกรณีที่ช าระด้วยเงินสด และราคา 220 ยูโร ในกรณีที่ช าระด้วย
บัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่ส าหรับประกันภัยที่
ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทัวร์ และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดังนั้นการเลือกซ้ือ 
Optional Tourรายการนี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)** 

 



 
 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารค ่าเขา้สู่ที่พกั PARK INN ISTANBUL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี     อิซเมียร์-คูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบินอิสตันบูล 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) โดยเที่ยวบนิ TK 2318 
11.05 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบนิอิชเมียร์  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เมืองอิซ เมียร์(Izmir) ตั้ งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของ
คาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือที่เรามกัเรียกกนัว่า เอเชีย
ไมเนอร์ (Asia Minor) ปัจจุบนัเมืองอิซเมียร์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่
มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี 
เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศตุรกี ตวัเมือง
นั้นตั้งอยูร่อบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่นั้นถูกลอ้มรอบ
ไปดว้ยภูเขา อีกทั้งยงัถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนขา้งพลุกพร่านไปดว้ย
ผูค้น รวมไปถึงถนนที่ค่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช็์อปป้ิงที่ทนัสมยั นัน่จึงส่งผลให้เมืองมีบรรยากาศ
ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยโุรปมากกว่าตุรกีแบบดั้งเดิม อิสระให้ท่านชมเมืองและเก็บภาพประทบัใจ 

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร     
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี น าท่านสู่หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรม
และบา้นเรือนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ 
และเลือกชมซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่โรงแรมที่พกั 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก  RAMADA RESORT Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า     โรงงานเคร่ืองหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (Leather Jacket Factory) ซ่ึง
มีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศตุรก ีตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนงัที่มี
คณุภาพที่สุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนดด์งัในอิตาลี 
เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้
ไดต้ามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านชมเมืองเอฟฟิซุส (City of 
Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง
เคยเป็นที่อยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 
ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเมื่อ



 
 

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนน
หินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง
ละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชมห้องอาบน ้า
แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้าให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, 
ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนงัสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่
มีความออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร    
จากนั้นเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรือปราสาทปยุฝ้าย  เมืองทีม่ีน ้าพุเกลอืแร่ร้อนไหลทะลุ
ขึ้นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหักพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนทีไ่หลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุ
เกลือแร่ร้อนน้ีไดก้่อให้เกิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียม
ท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่อง
จากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณเฮียราโปลสิ 
(Hierapolis City ) และบ่อน ้าแร่ในอดีตเคยเป็นสระน ้าร้อน ปัจจุบนัเป็นโรงแรมน ้าแร่ที่มีอุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส ประกอบดว้ยดินปูนและเกลือแร่ ไหลเป็นน ้าตกจากที่สูง 100 เมตรลงสู่พ้ืน สายน ้าที่ถูกอากาศเยน็ตวั
ลงท าให้แคลเซียมตก
ตะตอน เกิดเป็นอ่าง
แคลเซียมธรรมชาติ 
ขนาดมหึมา เรียกว่า 
ปามุกคาเล่ ในยคุ
โรมนัสถานที่แห่งน้ี
เป็นเมืองตากอากาศที่สวยงาม 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั LYCUSRIVER TERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก     อันทาเลีย –ซุ้มประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic -น ้าตกลาร่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองอันทาเลียเป็นจงัหวดัที่ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องอะนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์ แถบ
บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา และยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดั
อนัทาลยาดว้ย จงัหวดัน้ีตั้งอยูบ่นที่ราบของแพมฟีเลีย (Pamphylia) ซ่ึงในอดีตที่นานมาเลว้เป็นแผ่นดินที่เกิด
จากการทรุดตวัของการเปลี่ยนแปลง ของเปลือกโลกที่เกิดมาจากแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟเป็น
ผืนแผ่นดินโบราณที่อุดมสมบูรณ์ อนัทาเลีย ยงัเป็นเมืองท่าเรือโบราณที่เคยมีความส าคญัมาแต่ในอดีตที่ถูก
สร้างโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสที่2 ซ่ึงตอ้งการให้เป็นเหมือนกบัสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ั้งช่ือ
เมืองน้ีว่า อัตตาเลีย (Attaleia) ตวัเมืองอนัทาเลยีไดรั้บการบูรณะพฒันาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติจน
ไดรั้บฉายาว่า ริเวียร่าแห่งตุรกี” น าทุกท่านชม ซุ้มประตูเฮเดรียน (Hadrain’s Gate) ซ่ึงสร้างขึ้นในปีค.ศ.130



 
 

เพือ่เป็นอนุสรณ์ในคร้ังที่จกัรพรรดิฮาเดรียนไดเ้ดินทางมาที่เมืองน้ีซ่ึงเป็นโบราณสถานที่มี ช่ือเสียงที่มีประตู
ทางเขา้ไปยงัวงัที่สวยงามที่ถูกสร้างดว้ยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพื่อให้เป็นเกียรติยศแด่องคจ์กัรพรรดิ
ชมหอนาฬิกาที่คาเล่ คาปิซึ และ จตุรัส Republic ณ จุดน้ีทุกท่านจะไดช้มวิวอนัสวยงามของทะเลเมดิเตเร
เนียนที่น ้าทะเลสีฟ้าตดัใสสะทอ้นสีของทอ้งฟ้า รวมไปถึงภาพขุนเขาของเทือกเขาโอลิมปัสที่ย่ิงใหญ่ จากนั้น
น าทุกท่านชมหอคอยแห่งสุเหร่าคอร์คุต ซ่ึงเร่ิมแรกนั้นสร้างเพ่ือใช้เป็นวดัในจกัรวรรดิโรมนั หลงัจากนั้นได้
ถูกใชเ้ป็นโบสถถ์วายแด่พระแม่มารีในยคุไบแซนไทน์และทา้ยที่สุดไดเ้ปลี่ยนเป็นสุเหร่าในยคุอิสลามครอง
เมือง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีตวัสุเหร่าช ารุดแตะหอคอยอะซาน หรือ หอคอยที่ใชส้ าหรับเรียกในคนละหมาดนั้นยงัคง
อยูอ่ิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินชมจตุรัสและตรอกถนนที่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมนั 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชมความงามของน ้าตกลาร่าซ่ึงเป็นน ้าตกที่มีช่ือเสียงของเมืองอนัทาเลียโดยน ้าตกเกิดจากแม่น ้าดูเดน1
ในแม่น ้าสายส าคญัของประเทศทุกท่านจะไดช้มสายธารที่ไหลเป็นคลองยาวไหลผ่านโตรกหินหลายชั้น 
ก่อให้เกิดเป็นน ้าตกหลายชั้นหลายตอน บางตอนลกัษณะเหมือนกบัล าธารเล็กๆ จนไปส้ินสุดที่หนา้ผาหินริม
ทะเลก่อนจะตกลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกลายเป้นน ้าตกอีกจุดที่มีความสวยงามมาก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั Ramada Plaza Antalya หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  Manavgat waterfall -คอนย่า-คัปปาโดเจีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่เมือง Manavgat  ซ่ึงเป็นเมืองที่ถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา ปกคลุมไปดว้ยป่าไมท้ี่สวยงาม มแีม่น ้าสาย
ส าคญัคือแม่น ้ า Manavgat ซ่ึงไหลผ่านเมืองให้ความอุดมสมบูรณ์ น าท่านชมความงามของน ้าตก Manavgat 
waterfall และสามเหลี่ยมปากแม่น ้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ส าคญัที่สุดของเมือง อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความประทับ   ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของ
อาณาจักร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนย์กลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบน้ี ท่านจะได้
เพลิดเพลินกบั ทศันียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลด ากบัภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต่
โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางคา้ขายและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมที่ทอดยาวจาก
ตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไรน์” เดินทางต่อสู่คปัปาโดเจีย ระหว่างเดินทาง
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ให้
ท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษพกัโรงแรมถ ้า ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของคปัปาโดเจีย ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ณ ทีพักโรงแรม  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก   : ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL หรือเทียบเท่า 
* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั* 

วันที่แปด  นครใต้ดิน-อุชิซาร์-อวานอส-ระบ าหน้าท้อง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      ส าหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ **(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ค่า

ขึ้นบอลลูนท่านละ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยเงินสด 
และราคา 250 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต 
บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับ
ทุกท่าน แต่ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการ
ขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดังนั้นการเลือกซ้ือ 
Optional Tourรายการนี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)** 
น าท่านชม  นครใต้ดิน(underground city) ซ่ึงเกิดจาการขุดเจาะ
พ้ืนดินลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดย
ทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที่ที่ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ และชาว
โรมนัจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดน
แถบน้ีด้วย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, 
ห้องน ้า, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุด
ลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หน้าร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไป
ในตสั ท าให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก น าท่านชมหมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรงเจาะรูเอาไว้
ให้นกมาอยูอ่าศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ เป็นพ้ืนที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผ้ึง รายลอ้มไปดว้ย หินทรง
กระโจม กรวยคว ่า และเจดียเ์ต็มไปหมด ที่ส าคญัก็คือส่วนหน่ึงของหินเหล่าน้ีมีคนอาศยัอยูภ่ายใน ในลกัษณะ
“บ้านถ ้า” มาช้านานนับจากอดีตถึงปัจจุบนั เป็นการอยู่อาศยัแบบ“เจาะเข้าไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบ
ท าลายหิน”เหล่าน้ีทิ้งเพ่ือปรับพ้ืนที่ให้ราบเรียบแต่อยา่งใด ส่วนบา้นที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ก็ท าอยา่งกลมกลืน ไม่
ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างย่ิง น าท่านสู่ 



 
 

หมู่บ้านอวานอส ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่มีช่ือเสียงเก่ียวกับเคร่ืองป้ันดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกร้านจะมี
ผลิตภณัฑจ์ากงานป้ันวางอยูห่น้าร้าน แต่ในบา้นมีโชวเ์คร่ืองป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น ้ า
ไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าที่มีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ ามาลองป้ันใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเคร่ืองใช ้ที่
ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ร่ิมป้ันพวกโอ่ง แจกนั และเคร่ืองประดบับา้น ชมการสาธิตการ
ท าเคร่ืองป้ันดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย จากนั้น 

ค ่า บริการอาหารค ่า (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรมที่พัก: ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั* 

**น าท่านชมระบ าหน้าท้องอันขึน้ช่ือของตุรกีได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับสู่โรงแรมทีพ่ัก** 

วันที่เก้า    หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอ
พรมแบบดั้งเดิมซ่ึงถือไดว่้าเป็นสินคา้ที่มีช่ือเสียงของตุรกี จากนั้นน าท่านสู่
หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ต่ืนตากบัอศัจรรย์
ของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคลา้ยพ้ืนผิวดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น 
ในจกัรวาลมากกว่าพ้ืนผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา อิสระให้ท่าน
เก็บภาพ panoramic view  น าท่านสู่หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะได้

ชมธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที่ใด
เหมือน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจไดเ้วลาอนัสมควร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงให้ท่านได้มีเวลาเลือกช้ือของฝากต่างๆ ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

Kayseri   
19.35-21.15 น. เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล เที่ยวบินที่ TK2021 (บินภายในประเทศ) **ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ** 
 

วันที่สิบ    อิสตันบูล-กรุงเทพ 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดีภาพและความประทบัใจ 

***************************************** 
ก าหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ราคาต่อท่าน 

Amazing Turkey Rivera 10D7N                              ราคา/ บาท  

24พ.ค.- 2มิ.ย. 62 
1-10 มิ.ย. 62 
14-23 มิ.ย. 62 

 
 
 



 
 

21-30 มิ.ย. 62 
12-21 ก.ค. 62 
9-18 ส.ค. 62 
20-29 ก.ย. 62 
25 ต.ค.- 3 พ.ย. 62 
26 ต.ค.- 4 พ.ย. 62 
1-10 พ.ย. 62 
8-17 พ.ย. 62 
22 พ.ย.- 1 ธ.ค. 62 
29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 62 
1-10 ธ.ค. 62  

 
 

46,500 

                                                 พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                           8,900 บาท 

 
หมายเหตุ  

1. ราคานี้ส าหรับผู้โดยสาร 30 ท่าน หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิม่  ท่านละ 4,000 บาท  
2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว  

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
1.     ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เที่ยวบินชั้นประหยดั กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน  (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ ) 
และรวมต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 2 เที่ยว 
2.    ค่าภาษสีนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 
3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยวพร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง     
4.    ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
5.    ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  
6.    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ    
7.    ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นและหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์    
8.    ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท   
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1.ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง  
2.ภาษีตา่ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ  
3.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ  



 
 

5.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน  
6.ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทปิไกด์ท้องถิ่น (100 USD/คน/ทริป) ช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 
9.ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ   
10.คา่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน    
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และ
ในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 
หมายเหตุ  
1. การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอยา่งนอ้ย 15 

ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ถา้ตอ้งการ  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   

4.    บริษทัจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   
5.    ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ

ใดๆในการที่ทา่นอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู 
6.    บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการ ควบคุม

ของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ-หาย ความล่าชา้ 
หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ  

7.    ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา ค่าน ้ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.    เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 



 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ   

• ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
ห้องพกั เป็น 2 ห้อง (ท่านที่พกัเด่ียวกรุณาช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม)   

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้ 
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 

ก.ก.  
หมายเหตุ :  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน การนดัหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การก่อจราจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไมค่นืเงนิค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
โรงแรมและห้อง  
ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าให้
ท่านไมไ่ดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะ
ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มกีาร
จดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นตน้ก
รุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่
น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 
ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตาม
มาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )  



 
 

หากท่านซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  
ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ 
Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิÍของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฎิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น า
ขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ที่
ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานไดท้ั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนด
ของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มี
ลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry)  


