
 

ทัวร์ตุรกคีลาสิก 10วัน7คืน 
บินตรง+บินภายใน2ขา กับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

 
ตุรกีเส้นทางใหม่ท่องดินแดนแห่งอารยะธรรมเมโสโปเตียเมีย  

รวบรวมทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร  
เจาะลึกประวัติศาสตร์เก่าแก่มากกว่า 3500 ปี ชมโบราณสถาน  
ภูเขาเนมรุต หุบเขาเทพเจ้า ชมหินสลักเทพเจ้า 1 ใน UNESCO  

สถานที่ที่สวยที่สุดในโลกชมพระอาทิตย์ขึน้ 
เที่ยวคัปปาโดเจีย 2วัน พักโรงแรมถ า้ 2 คืน ชิลล์ๆที่อิสตันบูล 2 วัน  * 

โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหน่ือย 
บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 ขา   

อิสตันบูล-เนมรุต-มาลัตยา-คัปปาโดเจีย-ปามุคคาเล่-คูซาดาซี-อิซเมียร์ 

ราคาพเิศษ 46,500.- 
เดินทาง สิงหาคม-ธนัวาคม 62 

 



 

วันแรก  กรุงเทพ – อิสตันบูล 
18.30 น พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน

สุวรรณภูมิโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางท าผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

วันที่สอง  อิสตันบูล-สุเหร่าสีน า้เงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
04.00 น  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

น าทุกท่านสู่เมืองอิสตนับูล น าท่านชมวิวที่จุดชมวิวฝ่ัง เอเชีย (Asia 
side ) อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ  จากนั้นชมสนามแข่ง
มา้โบราณของชาวโรมนั “ฮิบโปโดรม” จตัุรัสสุลต่านอาห์เมต น า
ชม  สุ เหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิทาง
ศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหน่ึง ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบื้องเคลือบสี
น ้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนงัดา้นในและถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนที่  ซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ 
โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสร้างทั้งหมด7 ปีและ จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. 
Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แต่
หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็น
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก หลงัจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวล ากว่า 
916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและ
ความย่ิงใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิ
คอนสแตนตินที่มีต่อคริสตศ์าสนา  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า 
(The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาว
ทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่า
สุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี   
นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
ส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี  ว่ากนัว่า
จะกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหาย
อยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  
ซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้ น  ขณะล่องเรือท่านจะได้



 

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Park Inn By Radisson 5* หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม      พระราชวังโดลมาบาเช่ -ชุมชนบาลัช -ตลาดสไปซ์มาร์เกต-จัตุรัสทกัซิม 

เชา้   รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่ านชมพระราชวั ง  โดลมาบา เ ช่  (Dolmabache Palace) 
พระราชวังแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่านอับดุล เมอจิท ซ่ึงเป็น
พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทาง
วฒันธรรม และทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมาน จากนั้นน าท่าน
เ ย่ียมชมโรงงานเคร่ืองหนัง  (Leather Jacket Factory) ซ่ึงมี
ช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มี
คุณภาพที่สุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  
อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั   

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ชุมชนบาลัช ซ่ึงเป็น  หมู่บา้นดั้งเดิมของชาวยิว ซ่ึงตกแต่งดว้ยหลากหลายสีสันสะดุดตา ตั้งอยู่
บนฝ่ังยโุรปของอิสตนับูลเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมบนบนฝ่ังตะวนัตกของโกลเดน้ฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพประทับใจ น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านได้ชมสีสันของตลาดอียิปต์โบราณท่าน
สามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอนัขึ้นช่ือของตุรกีอยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย  
 **ส าหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ทัวร์ ชมทัศนียภาพมุมสูงของเมืองอิสตันบูล(เฮลิคอปเตอร์ทัวร์นี้
ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ราคาท่านละ 210 ยูโร ในกรณีที่ช าระด้วยเงินสด และราคา 220 ยูโร ในกรณีที่

ช าระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ ให้บริการทัวร์ เฮลิคอปเตอร์ทัวร์  มี
ประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุม
การขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทัวร์  และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดังนั้นการเลือกซ้ือ 
Optional Tourรายการนี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)** 
เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    
น าท่านสู่จัตุรัสทักซิม ( Taksim Square) หรือ ย่านทักซิม สแควร์  เป็นย่านที่

คึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล เพราะเป็นย่านที่เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีช็อปป้ิง 
สตรีท ที่รายลอ้มไปดว้ยร้านคา้ทั้งแบรนด์โลคอล และแบรนดอ์ินเตอร์มากมาย แถมยงัมีบูติกโฮเต็ลอิพๆ 
และบาร์เก๋ๆ ให้คุณไดช้มบรรยากาศความคึกคกัของถนนเส้นน้ี 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั Park Inn By Radisson 5* หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ส่ี อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ  



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน  
11.05  เดินทางสู่ เมืองอดิยามาน Adiyaman โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2216 
12.50   ถึงสนามบิน เมืองอาดิยามาน Adiyaman ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

เดินทางสู่เมืองเนมรุตซ่ึงเป็นที่ต้ังของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มีความสูง 2,134 เมตร มีช่ือเสียง
อยา่งมากในเร่ืองรูปสลกัขนาดใหญ่ที่สร้างในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลเดิม ภูเขาลูกน้ีเป็นภูเขาไฟมา
ก่อนและเป็นที่ตั้งของสุสานกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรโคมายานา(Commagene Kingdom) UNESCO ได้ขึน้
ทะเบียนให้สถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลก ในปี 1987 น าท่านชมสะพานเซเวอรัน สร้างประมาณปี ค.ศ.200 
เพื่อถวายจกัรพรรดิ Septimius Severus เป็นสะพาน
โรมนัที่สร้างดว้ยหินทั้งหมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 
10 ตนั เป็นสะพานที่สร้างโดยชาวโรมนัที่อาจจะมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 
เมตร ปัจจุบนัยงัคงอยูส่มบูรณ์แบบ จากนั้นชมเมือง
โบราณอาร์เซเมีย ซ่ึงเดิมรู้จกัในนามของป้อม
ปราการ สร้างเพื่อป้องกนัไม่ให้ใครเขา้มารุกรานที่
อยูอ่าศยัภายในอุโมงค ์บริเวณน้ีเคยไดรั้บการปกครองจาก อเล็กซานเดอร์มหาราช ผูโ้ด่งดงั กรีฑาทพัจาก
กรีซผ่านเมืองต่างๆมาเร่ือยจนถึงเอเชียกลาง หลงัจากพระองคส้ิ์นพระชนมดิ์นแดนที่พระองคเ์คยรวบรวม
ไวก้็แตกออกเป็นเมืองต่างๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถึงอาณาจกัรโคมานายาแห่งน้ี วฒันธรรมของโค
มานายา เป็นอารยธรรมแบบกรีกผสมรวมเขา้กบัความเช่ือของคนพ้ืนเมือง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู ่200 
ปี ก่อนจะถูกรวบรวมเขา้กบัจกัรวรรดิโรมนัในเวลาต่อมา น าท่านชมสุสานคาราคูซ สุสานของราชินี Isias 
และเจา้หญิง Antiochis และ Aka I แห่งโคมายานา สร้างในช่วงปี 30-20 ก่อนคริสตกาล โดยกษตัริยค์นที่
สองแห่งโคมายานา โดยค าว่า Karakus มีความหมายว่า นกสีด า โดยช่ือน้ีไดม้าจาก นกอินทรียท์ี่อยู่
ดา้นบนของเสาและรูปสลกักษตัริยแ์ห่งโคมายานา  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเขา้สู่ที่พัก Euphrat Hotel Nemrut  4* Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า ชมพระอาทิตย์ขึน้ ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา –ไคซีร่ี-คัปปาโดเจีย  
05.30น.  น าท่านชมความสวยงามของพระอาทิตยข์ึ้นที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลท์ที่ส าคัญส่วน

หนึ่งของทริปนี้  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งส าหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้น กับ 
พระอาทิตย์ตกดิน ” องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ภูเขาเนมรุตปี ค.ศ. 62 กษตัริยแ์อนติโอได้
สร้างสุสานโดยมีรูปป้ันของตนเองขนาดใหญ่และสิงโตสองตวันก
อินทรีและเทพเจา้ของเปอเซียไวบ้นภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่งออกเป็น 
3 ส่วนหลักขอเรียงว่าระเบียง 3 ด้าน คือด้านทิศเหนือ ตะวนัออก 
และตะวนัตก ระเบียงฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกประกอบด้วย
แถวของหินสลกัเทพเจา้ขนาดใหญ่ที่สลกัจากเน้ือหินของภูเขา ส่วน



 

ระเบียงทางทิศเหนือไม่มีรูปสลกัเหมือนอีกสองฝ่ัง คาดว่าเป็นที่ชุมนุมในช่วงที่มีการประกอบพิธี ไม่มี
ร่องรอยของการสร้างส่ิงอื่นใดในเขตบริเวณน้ีคือระเบียงฝ่ังตะวนัตกระเบียงฝ่ังตะวนัออกอยู่ในสภาพ
ดีกว่าฝ่ังตะวนัตก รูปสลกัหินส่วนล าตวัยงันัง่อยูบ่นบลัลงัค ์ความสูง 8-10 เมตร แต่ส่วนเศียรร่วงลงมา แต่
ถูกจบัเรียงตั้งขึ้นเป็นแถว ซ่ึงส่วนเศียรก็มีความสูง 2 เมตรรูปสลกัหินทั้งหมดจากที่รวบรวมไวไ้ดม้ี สิงโต 
นกอินทรี ซ่ึงสัตว ์2 ชนิดน้ีมีหนา้ที่คุม้คองทุกส่ิงบนหุบเขา รูปสลกัหินกษตัริย ์Antiochos I, เทพีโคมายา
นา, ซุส-อารามาสต์, เทพอาร์เมเนียน, สุริยเทพอะพอลโลม เทพเฮอร์คิวลิ ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ 
จากนั้นกลบัสู่กลบัสุ่โรงแรมที่พกั เพื่อรับประทานอาหารเชา้  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่เมืองมาลัตยา เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงมากของผลไมแ้อพริคอต น าท่านสู่ตลาด Sire  Bazaar ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางในการคา้ส่งผลไมแ้อพริคอตทั้งแอพริคอตสดและแอพริคอตแห้ง อีกทั้งยงัมีหลากหลาย
สินคา้แปรรูปจากแอพริคอต และผลไมต้ามฤดูกาล อิสระให้ท่านเลือกซ้ือและเดินเล่นชมสีสันของตลาด
ทอ้งถิ่น  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
เดินทางสู่เมืองไครซีรีซ่ึงตั้นอยู่ตอนกลางของดินแดนอนาโตเลีย เดิมเป็นศูนย์กลางการค้าในยุคสมยั
เก่าแก่ น าท่านชม  Sultanhan คาราวานสไรน์ ถูกสร้างขึ้นในสมยัเซจุกโดยสุลตาล Alaeddin Keykubat 
ในต้นศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันยงัคงเป็นศูนย์กลางค้าที่ใหญ่ น าทานชมตลาดปลาที่ขึ้นช่ือของเมืองน้ี  
จากนั้นเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลด ากับภูเขาเทารุส เป็นดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็น
เวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิด
การแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม 
แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั้ง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี และยังเป็นเมือง
ที่มีความส าคญัมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางคา้ขายและแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พักน าท่านเขา้สู่ที่พกั ALFINA Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วันที่หก  นครใต้ดิน-หมูบ้านอวานอส-คัปปาโดเกีย 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊

อบบี้ **(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  
ค่าขึ้นบอลลูนท่านละ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่
ช าระด้วยเงินสด และราคา 250 ดอลล่าสหรัฐ ใน
กรณีที่ช าระด้วยบัตรเครดิต บริ ษัทตัวแทนผู้



 

ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional Tourรายการนี้ขึน้อยู่
กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)** 
น าท่านชม นครใต้ดิน(underground city) ซ่ึงเกิดจาการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใชเ้ป็นที่หลบ
ภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที่
ที่ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตุผล
เดียวกนั รวมทั้งตอ้งการที่จะหยดุยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีดว้ย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด 
ลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน ้ า, ห้องถนอนอาหาร, 
ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น 
แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หน้าร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 
องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตสั ท าให้อากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวก จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้ห้
นกมาอยูอ่าศยัเพ่ือจะไดเ้ก็บขี้นกพิราบไป 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซ่ึงเป็นหมู่บา้นที่มีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา และงานเซรามิก แทบทุก
ร้านจะมีผลิตภณัฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้ร้าน แต่ในบา้นมีโชวเ์คร่ืองป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมือง
เล็กๆที่มีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยน าดินจากแม่น ้ ามาลองป้ันใช้เป็น
อุปกรณ์ ของเคร่ืองใช้ ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย 
ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ร่ิมป้ันพวกโอ่ง แจกนั และ
เ ค ร่ื อ ง ป ร ะ ดั บ บ้ า น  ช ม ก า ร ส า ธิ ต ก า รท า
เคร่ืองป้ันดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโด
เกีย จากนั้นน าท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ เป็นพ้ืนที่ที่มี
จุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผ้ึง 
รายล้อมไปด้วย หินทรงกระโจม กรวยคว ่า และ
เจดียเ์ต็มไปหมด ที่ส าคญัก็คือส่วนหน่ึงของหินเหล่าน้ีมีคนอาศยัอยู่ภายใน ในลกัษณะ“บ้านถ ้า” มาช้า
นานนับจากอดีตถึงปัจจุบนั เป็นการอยู่อาศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหิน โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหิน”
เหล่าน้ีทิ้งเพ่ือปรับพ้ืนที่ให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ก็ท าอย่างกลมกลืน ไม่
ท าลายทศันียภาพ นบัเป็นการอยูอ่าศยักบัธรรมชาติอยา่งอิงแอบพ่ึงพิงที่น่ายกยอ่งเป็นอยา่งย่ิง จากนั้นน า
ท่านเขา้ชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซ่ึงถือไดว่้าเป็น
สินคา้ที่มีช่ือเสียงของตุรกี ก่อนจะน าท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตื่น
ตากบัอศัจรรยข์องภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคลา้ยพ้ืนผิวดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ในจกัรวาล
มากกว่าพ้ืนผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเขา้สู่ที่พกั ALFINA Cave Hotel 5*หรือเทียบเท่า 



 

* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
วันที่เจ็ด เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล่  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของ
อาณาจักร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบน้ี โดยระหว่างทางน าท่าน
ชมความสวยงามของ Obruk lake ซ่ึงเกิดจากอุกกาบาตไดต้ก
ลงมาจึงเกิดแอ่งน ้ าเป็นธรรมชาตินับพันปี ชม“คาราวานส
ไรน์” ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างทางของ
ชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั ในการเดินทางน้ีท่านจะไดช้ม
ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของ
ภูมิภาคตอนกลางของตุรกี 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
เ ดินทาง สู่ เมืองปามุคคา เล่  (PAMUKKALE) เข้าชม
ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองที่มีน ้ าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหักพงัของเมืองเก่าแก่
สมยักรีกก่อนที่ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก้่อให้เกิดทศันียภาพของน ้ าตก
สีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทาง
น ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988    

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเขา้สู่ที่พกั Lycus River Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
วันที่แปด  เมืองคูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน- โรงงานเคร่ืองหนัง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซีตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศตุรกีตัดกับชายฝ่ังทะเลอีเ จ้ียนซ่ึงเป็นท่าเรือที่ส าคัญ 
ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้ง
ทะเลสีฟ้าครมของทะเลอีเจ้ียน  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
น าท่านสู่หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบา้นเรือนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัที่ยงัคง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั หมู่บา้นแห่งน้ีไดรั้บประกาศให้เป็นมรดกแห่งชาติ ซ่ึงมีดีไซน์ที่เป็นเอกลกัษณ์
ของยคุออตโตมนั อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ และเลือกชมซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Ramada Resort Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
วันที่เก้า เมืองเอฟฟิซุส -เมืองอิซเมียร์-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Agora- อิสตันบูล  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านสู่เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและย่ิงใหญ่
ที่สุดในเอเชีย ที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึง
อพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครอง
โดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟ
ฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้ม
ไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชมห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN 
BATH) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บ
รักษาหนงัสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความปราณีต จากนั้นน า
ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแม่มารี  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
เดินทางสู่เมืองอิซเมียร์(Izmir) ตั้งอยู่ทางปลายสุดทางตะวนัตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) 

หรือที่เรามกัเรียกกนัว่า เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ปัจจุบนัเมืองอิซเมียร์
นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มากกว่า 
5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศตุรกีที่มีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม เป็นเมืองในทะเลอีเจียนที่มีประชากรหนาแน่น
ที่สุดรองจากเอเธนส์ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Agora ที่ใหญ่ที่สุด
ในใจกลางเมืองในโลกและยงัเป็นสถานที่เดียวในโลกที่มีโครงสร้างสาม

ชั้น Agora ใน Namazgah ซ่ึงเป็นหน่ึงในย่านที่เก่าแก่ที่สุดของ Izmir เป็นอาคารหลายชั้นที่สร้างขึ้นบน
เสาและโคง้รอบ ๆ  ลานหินอ่อนปูขนาดใหญ่ในช่วงยุคโรมนั Agora ซ่ึงแปลว่า“ ตลาด” เป็นพ้ืนที่ของรัฐ
ที่มีการจดัประชุมทางการเมืองและศาลสาธารณะ Agora ที่สร้างขึ้นในสมยัโรมนัไดรั้บการซ่อมแซมคร้ัง
ใหญ่หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวในปีค. ศ. 178 โพไซดอนเป็นหน่ึงในงานศิลปะที่ส าคญัที่สุดที่พบใน Agora 
ชมประติมากรรม Demeter ที่พิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์และศิลปะ จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองตาม
อัธยาศัย ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาอิซเมียร์ หรือเดินทางเล่นเลือกซ้ือขอฝากที่ตลาดเคเมราลติ" (Kemeralti 
bazaarได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิซเมียร์ ) **อิสระอาหารค ่า** 

19.50-21.05 น. เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล เทีย่วบินที่ TK2329 (บินภายในประเทศ)   
 
วันที่สิบ อิสตันบูล - กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดีภาพและความประทบัใจ   

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั****   

ก าหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ราคาต่อท่าน 



 

ก าหนดการเดินทาง ( พ.ค -ธ.ค 62 )                      ราคา/ บาท  

สิงหาคม 62 
9-18 ส.ค  
กันยายน 62 
20-29 ก.ย  
ตุลาคม 62 
10-19 // 17-26 // 18-27 // 19-28 // 22-31 ต.ค  
24 ต.ค -2 พ.ย // 25 ต.ค -3 พ.ย // 26 ต.ค -4 พ.ย   
พฤศจิกายน 62 
1-10 // 8-17 // 15-24 // 21-30 // 22 พ.ย -1 ธ.ค  
29 พ.ย -8 ธ.ค  
ธันวาคม 62 
1-10 ธ.ค  

 
46,500.- 

พักเดี่ยวเพ่ิม 7,900.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
หมายเหตุ  

1.  ราคานี้ส าหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม  ท่านละ 
3,900 บาท  
2.  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
1.   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เที่ยวบินชั้นประหยดั (กรุงเทพ-อสิตันบูล--กรุงเทพ)+เทีย่วบินภายในประเทศ 2 เที่ยว 
2.    ค่าภาษีสนามบิน, 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.   ภาษีต่าง 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-ทปิหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 100 USD/คน/ทริป) ช าระพร้อมค่าทวัร์งวดสุดท้าย  
7.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุในรายการ   
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ 
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่
คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
หมายเหตุ  

1.   การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ถา้ตอ้งการ  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   
4. บริษทัจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน ้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
6. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษทัฯ 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 หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
9. ส าหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท้ี่มีร่างการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดับดีมาก และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เคร่ืองบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักของประตู
ประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าที่
เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ   

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

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้ 
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกิน 

7 ก.ก.  
หมายเหตุ :  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การก่อจราจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 
หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อนเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่
ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ
หลบหนีเขา้เมือง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

โรงแรมและห้อง  
ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE 
ROOM) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะ
ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่



 

มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่น
น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 
10 ช้ินในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากท่านซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  
ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิÍของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสาย
การบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 
น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐาน
ไดท้ั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้ าหนัก
ส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry)  


