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ทวัรต์รุกตีะวนัออกอนาโตเลยี 9วนั7คนื 
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บนิตรงพรอ้มบนิภาย 2 เทีย่วบนิ 
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เปอรเ์ซยีศตวรรษที ่6 การรบทีม่ชี ือ่เสยีงของดาราทีเ่กดิขึน้นําชมทา่นเมอืงโบราณและอา่งเก็น้ําใตด้นิขนาดใหญส่รา้ง
ขึน้ในยคุค.ศ 530 อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

นําท่านสูเ่มอืงฮาซานคฟี (Hasankeyf)เป็นเมอืงโบราณอายุ 12,000 
ปี ทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําไทกรสีประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ของตุรก ีเมือ่ปี 
ค.ศ. 1981 เดมิเมอืงนีเ้คยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวอารเ์มเนยีและอาหรับมา
กอ่น ตอนหลังก็เริม่มชีาวเคริด์อพยพมาอยู ่เมอืงนี้มป้ีอมปราการเกา่ตัง้อยู่
บนเนนิเขาทีส่งูประมาณ 100 เมตรซึง่สรา้งไวเ้พือ่ใชเ้ป็นจุดสังเกตการณ์
เสน้ทางการคา้ทางน้ําทีจ่ะมเีรอืสนิคา้ผ่านไปมา ปัจจบุันเมอืงนี้เป็นจดุชม
ววิแม่น้ําไทกรสิทีส่วยงาม มองเห็นซากสะพานโบราณชิน้หนึง่ทีส่รา้งขึน้
ตัง้แต ่ค.ศ. 1116 เพือ่ใชส้ญัจรขา้มแมน้ํ่าไทกรสิและขึน้ชือ่วา่เป็นสะพาน
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุคกลาง อสิระเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดเล็กรมิ
แมน้ํ่าของชมุชนจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูN่emrut Crater Lakeเป็น
ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟน้ําจดืของเมอืงBitlis และยังเป็นทะเลสาบปล่อง
ภเูขาไฟทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของโลก อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ  

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กTHE CRATER HOTEL 5* HOTEL  

 

วนัทีห่ก เมอืงวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอคัคามา่-ปราสาทวาน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงวานVanตัง้อยูท่างภาคตะวันออกของประเทศตรุก ีไดรั้บฉายาวา่“ไขม่กุแหง่ตะวนัออก”The 
Pearl of The East เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่ภีมูปิระเทศสวยงามมาก โดยม ีทะเลสาบวาน Van Lake ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีใ่หญท่ีสุ่ดในตรุกนํีาทา่นสู ่เกาะอคัดามา่ (Akdamar Island)เกาะทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ใน ทะเลสาบ
วาน (Lake Van) เกาะแหง่นี้มพีืน้ทีป่ระมาณ 0.7 ตารางกโิลเมตร โดยเกาะอยูห่า่งจากชายฝ่ังประมาณ 3 กโิลเมตร 
ทะเลสาบวาน ตัง้อยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 1,650 เมตร ทะเลสาบเกดิจากลําธารเล็ก ๆ ในเขต
เทอืกเขาใกลเ้คยีงไหลมารวมกนัจนกระทั่วกลายเป็นทะเลสาบอันกวา้งใหญ ่ซึง่ภายในทะเลสาบ ประกอบไปดว้ยเกาะ
หลักๆ จํานวน 4 เกาะดว้ยกัน โดยทะเลสาบแหง่นี้ถอืวา่เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศตรุก ีและเป็นทะเลสาบที่
อยูส่งูทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกอกีอสิระใหท้า่เก็บภาพประทับใจ   
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่งณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

นําทา่นสูH่ouse of Van Catsเมอืงวานมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
อกีดา้นหนึง่คอื แมว ซึง่เป็นพันธุท์ีม่ขีนฟสูขีาว และมนัียนต์า
ทัง้สองขา้งไมเ่หมอืนกนั โดยทีข่า้งหนึง่จะมสีฟ้ีา และอกีขา้ง
หนึ่งมีสเีหลือง นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทีเ่มอืงวาน
เท่านั้น ซึง่มีที่เดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกีไดม้ีกฎหมาย
กําหนดใหเ้ป็นสตัวส์งวน ไมส่ามารถนําออกนอกประเทศเพือ่
ขยายพันธุไ์ดจ้ากนัน้นําท่านชมความสวยงามของปราสาท
วาน  นอกเขตเมืองใหม่ สรา้งขึ้นในสมัย  Uratianเ ป็น
ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในแถบนี้ ซึง่รวมถงึ อามาเนีย ตรุก ีและ 
อหิรา่น มชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ The Saduriสรา้งโดยกษัตรยิ ์
Saduri II ในระหวา่ง 764-735 กอ่นครสิตกาล  ถกูคน้พบ
โดยชาวรัสเซีย ภายในมีวัดที่มีศิลาจารึกภาษาลิ่มของ 

Uratianมหีอ้งตา่ง ๆ ทีล้ํ่ายคุจนน่าแปลกใจอกีหลายหอ้ง เชน่ หอ้ง Container  ใชเ้ก็บขา้ว ขา้วโพด และธัญพชื และ
น้ํา  ดา้นหนา้ปราสาทมีทะเลสาบวานเป็นปราการธรรมชาตป้ิองกันการรุกรานจากศัตรู ดา้นล่างของป้อมสรา้งดว้ย
หนิบะซอลท ์ดา้นบนสรา้งดว้ยอฐิทีทํ่าจากโคลนตากแหง้ กําแพงสรา้งภายหลังในยคุกลาง ดา้นบนของปราสาทวาน
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มาเนีย ทศิตะวันตกตดิกับหมู่บา้น Tzaghkotzadzorเมอืงเอนไิดถู้กขนานนามว่าเป็น City of 1001 Churches 
เนื่องจากมวีัด โบสถ ์พระราชวัง ป้อมปราการมากมายทีส่รา้งเรยีงรายอยู่บนเสน้ทางการคา้โบราณ และเป็นสิง่ปลูก
สรา้งทีม่คีวามกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละศลิปะสงูสดุของโลกในยคุนัน้ ในกลางปีครสิตศ์ตวรรษที ่18 พวกชน
เผา่เคอรด์ชิ (Kurdish) ไดเ้ขา้มาปลน้และฆา่ชาวเมอืง จนชาวเมอืงตอ้งอพยพหนีทิง้ใหเ้มอืงเอนกิลายเป็นเมอืงรา้งถงึ 
100 ปี จนกระทั่งนักเดนิทางชาวรัสเซยีมาพบเมอืงนี้และนําไปเขยีนลงในหนังสอื จากนัน้จงึมกีารกําหนดใหเ้มอืงเอนิ
แหง่นี้เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ปี 1892 ปัจจบุันไดรั้บการบันทกึใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO's World Heritage ใน
ปี 2016 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

15.30-18.05 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK 2715 (บนิภายในประเทศ) 

20.15 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

วนัทีเ่กา้   อสิตนับลู - กรงุเทพ 

09.50น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ 

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 

 

กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

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

มนีาคม 63 

21-29 ม.ีค /28 ม.ีค-05 เม.ย 63 

 

 

 

 

 

 

 

49,995.- 
 

 

 
 

 

เมษายน 63 

4-12 เม.ย /6-14 เม.ย /11-19 เม.ย / 14-22 เม.ย / 

15-23 เม.ย /16-24 เม.ย /18-26 เม.ย /25 เม.ย-3 พ.ค 63 

พฤษภาคม 63 

2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 63 

23-31 พ.ค /30 พ.ค-7ม.ิย 63 

มถินุายน 63 

6-14 ม.ิย / 13-21 ม.ิย /20-28 ม.ิย /27 ม.ิย-5ก.ค 63 

กรกฎาคม 63 

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 63 

สงิหาคม 63 

8-16ส.ค 63 

กนัยายน 63 

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

3-11 ต.ค /10-18 ต.ค /17-25 ต.ค 63 

24 ต.ค-1 พ.ย /31 ต.ค-8พ.ย 63 

 

 

 

 พฤศจกิายน 63 

7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย 63 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,500.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ

1.ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์
เพิม่ทา่นละ 3,900 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.   คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  
4.    คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
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.คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ (90USD/คน/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
7.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  
8.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45วัน มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ
ทัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย  
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์
และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-
หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน้ํามัน 
หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Legโดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการ
บนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ได ้
อย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของ
ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ  

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)  

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย อาท ิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวร์
ทีท่่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอื
การหลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะ
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ทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งใน
ยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมตํิ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น
เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวน
สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น
ตน้กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมี
โลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่ง
ไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ
สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระที่
ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5
นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้่ากว่ามาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  


