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AMAZING TURKEY RIVERA 2020 
ทวัรต์ุรกรีเิวยีรา่ 9วนั7คนื    

บนิตรง+บนิภายใน2ขา  
สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ท่องดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณีแห่งโลก2ทวีปผสมผสานกนัระหว่างเอเชียเเละยุโรป  

โปรแกรมตรุกีทีจ่ดัสรรอยา่งสมบูรณแ์บบ การนัตว่ีาคุม้ค่า  ไม่เหน่ือย เที่ยวครบทุกเมืองสวย  

บินตรงสูอ่ิสตนับูลกบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์พรอ้มบินในประเทศตรุกีอีก 2 เที่ยวบิน 

อิสตนับูล-อิซเมียร-์คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อนัทาเลีย-ปามุคคาเล่-คปัปาโดเกีย 

พกัโรงแรมระดบั5*นอนอสิตนับลู2คนื  
พกัโรงแรมถ ำ้5ดำวสดุคลำสคิทีค่ปัปำโดเกยี 2คนื 

รำคำเร ิม่ตน้  
43,700.- 

เดนิทำง มนีำคม-พฤศจกิำยน 63 
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วนัแรก    สนำมบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

06.30 น.  พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสวุรรณ

ภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง
ท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

09.25 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี โดยเทีย่วบนิ TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

16.15 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร    
หลังอาหารค า่เขา้สูท่ีพั่ก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่  
 

วนัทีส่อง  สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระรำชวงั โดลมำบำเช ่-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลำดส
ไปซม์ำรเ์กต -จตัรุสัทกัซมิ 

เชา้   รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 
ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมนั “ฮบิโปโดรม” จัตรัุส

สลุตา่นอาหเ์มต น าชม สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ (BLUE MOSQUE) 
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นี้
ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้น
ในและถกูสรา้งขึน้บนพืน้ที ่  ซ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซน

ไทน ์โดยสลุตา่นอาหเมต็ที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด
7 ปีและ จากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. 
Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บักำรยกยอ่งให้
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบรำณ สรา้งขึน้สมยั
จักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์ เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมนั
เขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมัสยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตใินสมยั 
เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนา
อสิลามอกีกวา่ 447 ปี ปัจจบุนัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ ่ภายในมภีาพประดับ
โมเสกทองทีส่มบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นชมพระรำชวงั โดลมำบำเช ่(Dolmabache Palace) พระราชวังแหง่นีส้รา้งโดย สลุตา่นอบั
ดลุ เมอจทิ ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทางวัฒนธรรม และทางวตัถขุอง
จักรวรรดอิอตโตมาน จากนัน้น า น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 

(The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความ
กวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรป และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่ 
นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกี
อกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้  วา่กนัวา่จะกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืน

ใหญม่าใช ้ และไมเ่คยปรากฏวา่ กรงุอสิตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมา
กอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ่อง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพาน
บอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมาก
ขึน้  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน ์ สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเช ่ หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ี ซึง่ลว้นแต่
สวยงามตระการตาทัง้สิน้ น ำทำ่นสู ่ ตลำดสไปซม์ำรเ์กต อสิระใหท้า่นไดช้ม
สสีนัของตลาดอยีปิตโ์บราณทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์
ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุกี
อยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย น าทา่นสู่

จตัรุสัทกัซมิ ( Taksim Square) หรอื ยำ่นทกัซมิ สแควร ์ เป็นยา่นที่
คกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตนับลู เพราะเป็นยา่นทีเ่ป็นจดุศนูยร์วมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก มชีอ็ปป้ิง สตรที 
ทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดโ์ลคอล และแบรนดอ์นิเตอรม์ากมาย แถมยงัมบีตูกิโฮเต็ลอพิๆ และบาร์
เก๋ๆ  ใหค้ณุไดช้มบรรยากาศความคกึคกัของถนนเสน้นี ้

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RETAJ ROYAL HOTEL 5 * HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ำม    อซิเมยีร-์คซูำดำซ-ีหมูบ่ำ้นออตโตมนั 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสูส่นำมบนิอสิตนับลู 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2318 

10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิอชิเมยีร ์ 
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เมอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยูท่างปลายสดุทางตะวันตกของคาบสมทุรอานาโตเลยี (Anatolia) หรอืทีเ่รา
มักเรยีกกันว่า เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจุบันเมอืงอซิ
เมยีรนั์น้ถอืว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรซ์ ึง่มี
อายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็น
อันดับสามของประเทศตุรก ีตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่รอบๆอ่าวขนาด
ใหญ่ ซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่นัน้ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา อกีทัง้ยัง
ถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนขา้งพลุกพร่านไปดว้ยผูค้น รวมไปถงึ
ถนนทีค่่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช์็อปป้ิงทีท่ันสมัย 
น่ันจงึส่งผลใหเ้มืองมีบรรยากาศของทะเลเมดเิตอร์เรเนียน
ยุโรปมากกว่าตุรกแีบบดัง้เดมิ อสิระใหท้่านชมเมอืงและเก็บ
ภาพประทับใจ 

เทีย่ง     บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร     
จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทำงสูเ่มอืงคซูำดำซ ี 
น ำทำ่นสูห่มูบ่ำ้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมัยออตโตมนัทีย่งัคง
หลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พื้นเมอืง จากนัน้น าท่าน
เยีย่มชมโรงงำนเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีตุรกี
เป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , 
Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสูโ่รงแรมที่
พัก 

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

วนัทีส่ ี ่   เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-ปำมคุคำเล ่

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณทีม่ี
การบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก 
(Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืง
ขึน้ในศตวรรษที ่ 6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลัง
เมือ่โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืง
หลวงตา่งจังหวัดของโรมนั น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจ
กลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 
2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มได ้
กวา่ 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้ น าทา่นชม
หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอื
รอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี,้ หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  

เทีย่ง     บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร    

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงปำมคุคำเล ่(PAMUKKALE) หรอืปรำสำทปยุฝ้ำย  เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแรร่อ้น
ไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการ
ไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก 
ปำมคุคำเล ่
ไดร้บักำรยก
ยอ่งจำก
องคก์ำรยเูนส
โกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทำง
ธรรมชำตแิละ
วฒันธรรมในปี 
ค.ศ. 1988 ชม 
นครโบรำณเฮยีรำโปลสิ (Hierapolis City ) และบอ่น ้าแรใ่นอดตีเคยเป็นสระน ้ารอ้น ปัจจบุนัเป็น
โรงแรมน ้าแรท่ีม่อีณุหภมู ิ35 องศาเซลเซยีส ประกอบดว้ยดนิปนูและเกลอืแร ่ไหลเป็นน ้าตกจากทีส่งู 100 
เมตรลงสูพ่ืน้ สายน ้าทีถ่กูอากาศเย็นตัวลงท าใหแ้คลเซยีมตกตะตอน เกดิเป็นอา่งแคลเซยีมธรรมชาต ิ
ขนาดมหมึา เรยีกวา่ ปามกุคาเล ่ในยคุโรมนัสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นเมอืงตากอากาศทีส่วยงาม 

ค ำ่     บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั LYCUSRIVER TERMAL 5* HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ำ้   อนัทำเลยี –ซุม้ประตเูฮเดรยีน-หอนำฬกิำ-จตรุสั Republic -น ำ้ตกลำรำ่ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงอนัทำเลยีเป็นจังหวดัทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงใตข้องอะนาโตเลยีหรอืเอเชยีไมเนอร ์
แถบบรเิวณรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครอง
ของจังหวดัอนัทาลยาดว้ย จังหวดันีต้ัง้อยูบ่นทีร่าบของแพมฟีเลยี (Pamphylia) ซึง่ในอดตีทีน่านมาเลว้
เป็นแผน่ดนิทีเ่กดิจากการทรดุตัวของการเปลีย่นแปลง ของเปลอืกโลกทีเ่กดิมาจากแผน่ดนิไหวและการ
ระเบดิของภเูขาไฟเป็นผนืแผน่ดนิโบราณทีอ่ดุมสมบรูณ์ อนัทาเลยี ยงัเป็นเมอืงทา่เรอืโบราณทีเ่คยมี
ความส าคญัมาแตใ่นอดตีทีถ่กูสรา้งโดยจักรพรรดอิตัตาลสุที2่ ซึง่ตอ้งการใหเ้ป็นเหมอืนกบัสวรรคบ์นโลก 
(Heaven on Earth) และไดต้ัง้ชือ่เมอืงนีว้า่ อตัตำเลยี (Attaleia) ตัวเมอืงอนัทาเลยีไดรั้บการบรูณะ
พัฒนาใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วนานาชาตจินไดรั้บฉายาวา่ รเิวยีรำ่แหง่ตรุก”ี น าทกุทา่นชม ซุม้ประตเูฮ
เดรยีน (Hadrain’s Gate) ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.130เพือ่เป็นอนุสรณ์ในครัง้ทีจั่กรพรรดฮิาเดรยีนได ้
เดนิทางมาทีเ่มอืงนีซ้ ึง่เป็นโบราณสถานทีม่ ี ชือ่เสยีงทีม่ปีระตทูางเขา้ไปยงัวังทีส่วยงามทีถ่กูสรา้งดว้ยหนิ
ออ่นเป็นรปูประตถูงึสามโคง้เพือ่ใหเ้ป็นเกยีรตยิศแดอ่งคจ์ักรพรรดชิมหอนำฬกิำทีค่ำเล ่ คำปิซ ึ และ 
จตรุสั Republic ณ จดุนีท้กุทา่นจะไดช้มววิอนัสวยงามของทะเลเมดเิตเรเนยีนทีน่ ้าทะเลสฟ้ีาตดัใส
สะทอ้นสขีองทอ้งฟ้า รวมไปถงึภาพขนุเขาของเทอืกเขาโอลมิปัสทีย่ ิง่ใหญ ่จากนัน้น าทกุทา่นชมหอคอย
แหง่สเุหรำ่คอรค์ตุ ซึง่เริม่แรกนัน้สรา้งเพือ่ใชเ้ป็นวดัในจักรวรรดโิรมนั หลังจากนัน้ไดถ้กูใชเ้ป็นโบสถ์
ถวายแดพ่ระแมม่ารใีนยคุไบแซนไทนแ์ละทา้ยทีส่ดุไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหร่าในยคุอสิลามครองเมอืง ซึง่ใน
ปัจจบุนันีต้วัสเุหรา่ช ารดุแตะหอคอยอะซาน หรอื หอคอยทีใ่ชส้ าหรับเรยีกในคนละหมาดนัน้ยงัคงอยูอ่สิระ
ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิชมจตรัุสและตรอกถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมนั 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นชมควำมงำมของน ำ้ตกลำรำ่ซึง่เป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอนัทาเลยีโดยน ้าตกเกดิจาก
แมน่ ้าดเูดน1ในแมน่ ้าสายส าคัญของประเทศทกุทา่นจะไดช้มสายธารทีไ่หลเป็นคลองยาวไหลผา่นโตรก
หนิหลายชัน้ กอ่ใหเ้กดิเป็นน ้าตกหลายชัน้หลายตอน บางตอนลักษณะเหมอืนกบัล าธารเล็กๆ จนไปสิน้สดุ
ทีห่นา้ผาหนิรมิทะเลกอ่นจะตกลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนจนกลายเป้นน ้าตกอกีจดุทีม่คีวามสวยงามมาก 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Plaza Antalya 5*HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 

วนัทีห่ก     Manavgat waterfall -คอนยำ่-คปัปำโดเจยี 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืง Manavgat  ซึง่เป็นเมอืงทีถ่กูลอ้มรอบ
ดว้ยเทอืกเขา ปกคลมุไปดว้ยป่าไมท้ีส่วยงาม มแีมน่ ้าสาย
ส าคญัคอืแมน่ ้า Manavgat ซึง่ไหลผา่นเมอืงใหค้วามอดุม
สมบรูณ์ น ำทำ่นชมควำมงำมของน ำ้ตก Manavgat 
waterfall และสามเหลีย่มปากแมน่ ้าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์
ทางธรรมชาตทิีส่ าคญัทีส่ดุของเมอืง อสิระใหท้า่นเก็บภาพ
ความประทับ   ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
คอนยำ่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัร เซลจคู
ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่
ส าคญัของภมูภิาคแถบนี ้ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั 
ทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี 

เทีย่ง      บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปำโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภเูขาเทารุส มคีวามส าคัญ
มาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมที่
ทอดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจนี ระหวำ่งทำงน ำทำ่นชม “คำรำวำนสไรน”์ เดนิทางต่อสู่คัปปาโด
เจีย ระหว่างเดนิทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของ
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ภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีใหท้า่นสัมผัสประสบการณ์พเิศษพักโรงแรมถ ้า ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโด
เจยี ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย ณ ทพีกัโรงแรม  

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

วนัทีเ่จ็ด  นครใตด้นิ- Carpet School -หมูบ่ำ้นของนกพริำบ-อชุซิำร-์อวำนอส 

เชำ้  บรกิำรอำหำร SS-AMAZING TURKEY RIVERA 2020 

เชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
05.00 น.      ส ำหรบัทำ่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บ
บี ้ **(ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยูใ่นรำยกำรทวัร ์  คำ่ข ึน้บอลลนูทำ่นละ 
250 ดอลลำ่สหรฐั ในกรณีทีช่ ำระดว้ยเงนิสด และรำคำ 260 ดอลลำ่
สหรฐั ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิำรทวัร ์
บอลลนูในตรุก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทกุทำ่น แตส่ ำหรบัประกนัภยัทีท่ ำจำก
เมอืงไทย ไมค่รอบคลมุกำรขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  
ดงัน ัน้กำรเลอืกซือ้ Optional Tourรำยกำรนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแต่
ละทำ่น)** 

น าท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขุดเจาะพืน้ดนิ
ลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการ
เขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทาง

ตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย 
โดยชัน้ล่างทีล่กึทีสุ่ด ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ีข่ดุลกึลง
ไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มี
อณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศ
ไปในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก น าท่านชมหมูบ่ำ้นของนกพริำบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง
เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัย น าท่านเขา้ชมโรงงำนผลติพรม (Carpet School & Factory) ชม
วธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีจากนัน้ 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  
น าท่านสู่ เมอืงอุชซิำร ์หมูบ่ำ้นน ำพริำบ เป็นพืน้ที่ทีม่จีุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ 
รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหลา่นีม้คีน
อาศัยอยูภ่ายใน ในลักษณะ“บำ้นถ ำ้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการอยูอ่าศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบท าลายหนิ”เหล่านี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแต่อย่างใด ส่วนบา้นทีป่ลูก
สรา้งขึน้ใหมก่็ท าอยา่งกลมกลนื ไมท่ าลายทัศนยีภาพ นับเป็นการอยูอ่าศัยกบัธรรมชาตอิยา่งองิแอบพึง่พงิ
ทีน่่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่ น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นอวำนอส ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผา 
และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปั้นวางอยูห่นา้รา้น แต่ในบา้นมโีชวเ์ครือ่งปั้นหมอ้ทุก
บา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีมน่ ้าไหลผ่าน แต่เป็นแมน่ ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแมน่ ้า
มาลองปั้นใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอง่ 
แจกนั และเครือ่งประดับบา้น ชมกำรสำธติกำรท ำเครือ่งปัน้ดนิเผำของแบบด ัง้เดมิของชำวคปัปำโด
เกยี 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั: ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL  หรอื
เทยีบเทำ่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด   หบุเขำเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-อสิตนับลู   

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นสูหุ่บเขำเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หบุเขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภมูปิระเทศ
ทีแ่ปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิ
รปูทรงแปลกตา อสิระใหท้า่นเก็บภาพ panoramic view   

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร 
14.45-16.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2002 (บนิภายในประเทศ)   
20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 
วนัทีเ่กำ้  กรงุเทพ 

10.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
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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 

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 / 8-16 ส.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 

พฤศจกิำยน 63 / 7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย  43,700 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 

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

ละ 4,000 บำท  

2. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษแลว้  
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยดั กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น  (กรงุเทพ-อสิตนับลู-

กรงุเทพ ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
   
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  
1.คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ-ทปิหวัหนำ้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ (90 USD/คน/ทรปิ) ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ย 
9.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
10.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 
เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บำท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น    

สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 
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และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมำยเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4.    บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5.    ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6.    บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-
หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7.    ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น ้ามนั หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8.    เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 
ขอ้แนะน ำและแจง้เพือ่ทรำบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพ่ักเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 

7 ก.ก.  

หมำยเหต ุ:  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย

การบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้

ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น

ช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่ TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะท า

ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่ี

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

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็ นตน้ก
รณุาใส ่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่
น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 
10 ช ิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้ม
มรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
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สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ  
ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสาย
การบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 
18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่
มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 
(Hand carry)  


