
 
  

 
 
  

AMAZING TURKEY RIVERA 2020 
ทวัรต์รุกีริเวียรา่ 9วนั7คืน    บินตรง+บินภายใน 2 ขา  

สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์

 

ทอ่งดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณีแห่งโลก2ทวีปผสมผสานกนัระหว่างเอเชียเเละยุโรป  
โปรแกรมตรุกีท่ีจดัสรรอยา่งสมบูรณแ์บบ การนัตว่ีาคุม้ค่า  ไม่เหน่ือย เท่ียวครบทุกเมืองสวย  
บินตรงสูอิ่สตนับูลกบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์พรอ้มบินในประเทศตรุกีอีก 2 เท่ียวบิน 

อิสตนับูล-อิซเมียร-์คซูาดาซี-เอฟพีซุส-อนัทาเลีย-ปามุคคาเล่-คปัปาโดเกีย 

พกัโรงแรมระดบั5*นอนอสิตนับลู2คนื  
พกัโรงแรมถํา้5ดาวสดุคลาสคิทีค่ปัปาโดเกยี 2คนื 

ราคาเร ิม่ตน้  43,700.- 
เดนิทาง มนีาคม-พฤศจกิายน 63 
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วนัแรก   สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับูล 
06.30 น  พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสวุรรณ

ภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง
ทําผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

09.25 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํา่
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

16.15 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
คํา่   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร    
หลังอาหารคํา่เขา้สูท่ีพั่ก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่อง  สเุหรา่สนํีา้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั โดลมาบาเช ่ -ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดส

ไปซม์ารเ์กต -จตัรุสัทกัซมิ 
เชา้   รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพั่ก 

ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม”  จัตรัุสสลุตา่น
อาหเ์มต นําชม  สเุหรา่สนํีา้เงนิ ( BLUE MOSQUE) สถานที่
ศักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นีไ้ดม้าจาก
กระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นในและถกูสรา้ง
ขึน้บนพืน้ที ่ ซึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่น
อาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้นํา
ทา่นชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบ
แซนไทม์ ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ  สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมัสยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตใินสมัย เคมาล 
อะตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกี
กวา่ 447 ปี ปัจจบุนัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ ่ภายในมภีาพประดับโมเสกทอง
ทีส่มบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชมพระราชวงั โดลมาบาเช ่(Dolmabache Palace) พระราชวังแหง่นีส้รา้งโดย สลุตา่นอบั
ดลุ เมอจทิ ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทางวัฒนธรรม และทางวัตถขุอง
จักรวรรดอิอตโตมาน  จากนัน้นํา นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั  ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา 
(The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความ
กวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรป และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่ 
นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกี
อกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ วา่กนัวา่จะกระทั่งถงึยคุของการนําเอาเรอืปืน

ใหญม่าใช ้และไมเ่คยปรากฏวา่ กรงุอสิตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมา
กอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ่อง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพาน
บอสฟอรัส  ซึง่ทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมาก
ขึน้  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน ์สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแต่
สวยงามตระการตาทัง้สิน้ นําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้า่นไดช้ม
สสีนัของตลาดอยีปิตโ์บราณทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์
ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุกี
อยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  นําทา่นสู่
จตัรุสัทกัซมิ ( Taksim Square) หรอื ยา่นทกัซมิ สแควร์  เป็นยา่นที่

คกึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบลู เพราะเป็นยา่นทีเ่ป็นจดุศนูยร์วมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก มชีอ็ปป้ิง สตรที 
ทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดโ์ลคอล และแบรนดอ์นิเตอรม์ากมาย แถมยังมบีตูกิโฮเต็ลอพิๆ และบาร์
เก๋ๆ  ใหค้ณุไดช้มบรรยากาศความคกึคักของถนนเสน้นี ้

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RETAJ ROYAL HOTEL 5 * HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม    อซิเมยีร-์คซูาดาซ-ีหมูบ่า้นออตโตมนั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิอสิตนับลู 
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอชิเมยีร ์( Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2318 
10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิอชิเมยีร ์  

เมอืงอซิเมยีร(์ Izmir) ตัง้อยูท่างปลายสดุทางตะวันตกของ
คาบสมทุรอานาโตเลยี ( Anatolia) หรอืทีเ่รามักเรยีกกนัวา่ 
เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจบุนัเมอืงอซิเมยีรนั์น้ถอืวา่เป็น
เมอืงทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรซ์ ึง่มอีายเุกา่แกม่ากกวา่ 
5,000 ปี เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ
ตรุก ีตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูร่อบๆอา่วขนาดใหญ ่ซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่
นัน้ถกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา อกีทัง้ยังถอืวา่เป็นเมอืงทีค่อ่นขา้ง
พลกุพรา่นไปดว้ยผูค้น รวมไปถงึถนนทีค่อ่นขา้งกวา้ง อาคาร
กระจกและศนูยช์อ็ปป้ิงทีท่ันสมัย น่ันจงึสง่ผลใหเ้มอืงมี
บรรยากาศของทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนยโุรปมากกวา่ตรุกแีบบ
ดัง้เดมิ อสิระใหท้า่นชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจ 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาซ ี 
นําทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมัยแบบเกา่ของสมัยออตโตมันทีย่ังคง
หลงเหลอือยูใ่นปัจจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง  จากนัน้นํา ทา่น
เยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั  (Leather Jacket Factory) ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก ีตรุกี
เป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , 
Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัยไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นสูโ่รงแรมที่
พัก 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั  RAMADA RESORT 5*Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่   เมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ปามคุคาเล ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณที่
มกีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาว
โยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่
รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึ
ครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช
ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้
เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่น
ผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้ง
เมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่
สามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึ
ปัจจบุนันี ้นําทา่นชมหอ้งอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอ
น้ําใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี,้ หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่ง
ลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    
จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงทีม่น้ํีาพเุกลอืแรร่อ้น
ไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการ
ไหลของน้ําพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก 
ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
ในปี ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณเฮยีราโปลสิ (Hierapolis City ) และบอ่น้ําแรใ่นอดตีเคยเป็นสระน้ํา
รอ้น ปัจจบุนัเป็นโรงแรมน้ําแรท่ีม่อีณุหภมู ิ35 องศาเซลเซยีส ประกอบดว้ยดนิปนูและเกลอืแร ่ไหลเป็น
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น้ําตกจากทีส่งู 100 เมตรลงสูพ่ืน้ สายน้ําทีถ่กูอากาศเย็นตัวลงทําใหแ้คลเซยีมตกตะตอน เกดิเป็นอา่ง
แคลเซยีมธรรมชาต ิขนาดมหมึา เรยีกวา่ ปามกุคาเล ่ในยคุโรมันสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นเมอืงตากอากาศที่
สวยงาม 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั LYCUSRIVER TERMAL 5* HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้   อนัทาเลยี –ซุม้ประตเูฮเดรยีน-หอนาฬกิา-จตรุสั Republic -นํา้ตกลารา่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงอนัทาเลยีเป็นจังหวัดทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงใตข้องอะนาโตเลยีหรอืเอเชยีไมเนอร ์
แถบบรเิวณรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครอง
ของจังหวัดอนัทาลยาดว้ย จังหวัดนีต้ัง้อยูบ่นทีร่าบของแพมฟีเลยี ( Pamphylia) ซึง่ในอดตีทีน่านมาเลว้
เป็นแผน่ดนิทีเ่กดิจากการทรดุตัวของการเปลีย่นแปลง ของเปลอืกโลกทีเ่กดิมาจากแผน่ดนิไหวและการ
ระเบดิของภเูขาไฟเป็นผนืแผน่ดนิโบราณทีอ่ดุมสมบรูณ์ อนัทาเลยี ยังเป็นเมอืงทา่เรอืโบราณทีเ่คยมี
ความสําคัญมาแตใ่นอดตีทีถ่กูสรา้งโดยจักรพรรดอิตัตาลสุที2่ ซึง่ตอ้งการใหเ้ป็นเหมอืนกบัสวรรคบ์นโลก 
(Heaven on Earth) และไดต้ัง้ชือ่เมอืงนีว้า่ อตัตาเลยี ( Attaleia) ตัวเมอืงอนัทาเลยีไดรั้บการบรูณะ
พัฒนาใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วนานาชาตจินไดรั้บฉายาวา่ รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี นําทกุทา่นชม ซุม้ประตเูฮ
เดรยีน ( Hadrain’s Gate) ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.130เพือ่เป็นอนุสรณ์ในครัง้ทีจั่กรพรรดฮิาเดรยีนได ้
เดนิทางมาทีเ่มอืงนีซ้ ึง่เป็นโบราณสถานทีม่ ี ชือ่เสยีงทีม่ปีระตทูางเขา้ไปยังวังทีส่วยงามทีถ่กูสรา้งดว้ยหนิ
ออ่นเป็นรปูประตถูงึสามโคง้เพือ่ใหเ้ป็นเกยีรตยิศแดอ่งคจั์กรพรรดชิมหอนาฬกิาทีค่าเล ่คาปิซ ึและ 
จตรุสั Republic ณ จดุนีท้กุทา่นจะไดช้มววิอนัสวยงามของทะเลเมดเิตเรเนยีนทีน้ํ่าทะเลสฟ้ีาตัดใส
สะทอ้นสขีองทอ้งฟ้า รวมไปถงึภาพขนุเขาของเทอืกเขาโอลมิปัสทีย่ ิง่ใหญ ่จากนัน้นําทกุทา่น ชมหอคอย
แหง่สเุหรา่คอรค์ตุ ซึง่เริม่แรกนัน้สรา้งเพือ่ใชเ้ป็นวัดในจักรวรรดโิรมัน หลังจากนัน้ไดถ้กูใชเ้ป็นโบสถ์
ถวายแดพ่ระแมม่ารใีนยคุไบแซนไทนแ์ละทา้ยทีส่ดุไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหรา่ในยคุอสิลามครองเมอืง ซึง่ใน
ปัจจบุนันีต้ัวสเุหรา่ชาํรดุแตะหอคอยอะซาน หรอื หอคอยทีใ่ชสํ้าหรับเรยีกในคนละหมาดนัน้ยังคงอยูอ่สิระ
ใหท้กุทา่นไดเ้ดนิชมจตรัุสและตรอกถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมัน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชมความงามของนํา้ตกลารา่ซึง่เป็นน้ําตกทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอนัทาเลยีโดยน้ําตกเกดิจาก
แมน้ํ่าดเูดน1ในแมน้ํ่าสายสําคัญของประเทศทกุทา่นจะไดช้มสายธารทีไ่หลเป็นคลองยาวไหลผา่นโตรก
หนิหลายชัน้ กอ่ใหเ้กดิเป็นน้ําตกหลายชัน้หลายตอน บางตอนลักษณะเหมอืนกบัลําธารเล็กๆ จนไปสิน้สดุ
ทีห่นา้ผาหนิรมิทะเลกอ่นจะตกลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนจนกลายเป้นน้ําตกอกีจดุทีม่คีวามสวยงามมาก 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Plaza Antalya 5*HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก    Manavgat waterfall -คอนยา่-คปัปาโดเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืง Manavgat  ซึง่เป็นเมอืงทีถ่กูลอ้มรอบ
ดว้ยเทอืกเขา ปกคลมุไปดว้ยป่าไมท้ีส่วยงาม มแีมน้ํ่าสาย
สําคัญคอืแมน้ํ่า Manavgat ซึง่ไหลผา่นเมอืงใหค้วามอดุม
สมบรูณ์ นําทา่นชมความงามของนํา้ตก Manavgat 
waterfall และสามเหลีย่มปากแมน้ํ่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์
ทางธรรมชาตทิีสํ่าคัญทีส่ดุของเมอืง อสิระใหท้า่นเก็บภาพ
ความประทับ    ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
คอนยา่ ( Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคู
ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางที่
สําคัญของภมูภิาคแถบนี ้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั 
ทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่  เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลดํากบัภเูขาเทารสุ มคีวามสําคัญ
มาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมที่
ทอดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี ระหวา่งทางนําทา่นชม  “คาราวานสไรน”์ เดนิทางตอ่สูค่ัปปาโด
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เจยี ระหวา่งเดนิทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของ
ภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์พเิศษพักโรงแรมถ้ํา ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโด
เจยี ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย ณ ทพีกัโรงแรม  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่  ณ โรงแรมทีพ่กั   : ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั* 

วนัทีเ่จ็ด  นครใตด้นิ- Carpet School -หมูบ่า้นของนกพริาบ-อชุซิาร-์อวานอส 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
05.00 น.      สําหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยูใ่น

รายการทวัร ์ คา่ข ึน้บอลลนูทา่นละ 2 50 ดอลลา่สหรฐั 
ในกรณีทีชํ่าระดว้ยเงนิสด และราคา 2 60 ดอลลา่
สหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผู ้
ใหบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตรุก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทกุ
ทา่น แตส่ําหรบัประกนัภยัทีท่าํจากเมอืงไทย ไม่
ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  
ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บั
ดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําทา่นชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจา
การขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัย
จากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี 
โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มา
ยดึครองดนิแดนนีเ้พือ่ประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมทัง้
ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีด้ว้ย โดยชัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร 
เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบทกุอยา่ง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน้ํา, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, 
โบสถ,์ ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้
ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และ
ดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  นํา
ทา่นชมหมูบ่า้นของนกพริาบ  โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรงเจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศั ย นําทา่นเขา้ชม
โรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ที่
มชีือ่เสยีงของตรุก ีจากนัน้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นสู ่ เมอืงอชุซิาร ์  หมูบ่า้นนําพริาบ  เป็นพืน้ทีท่ีม่จีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีพูรนุเหมอืนรวงผึง้ 
รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา่ และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหลา่นีม้คีน
อาศัยอยูภ่ายใน ในลักษณะ“บา้นถํา้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการอยูอ่าศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไมม่กีาร“ทบุทําลายหนิ”เหลา่นีท้ ิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ยา่งใด สว่นบา้นทีป่ลกู
สรา้งขึน้ใหมก่็ทําอยา่งกลมกลนื ไมทํ่าลายทัศนยีภาพ นับเป็นการอยูอ่าศัยกบัธรรมชาตอิยา่งองิแอบพึง่พงิ
ทีน่่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่ นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นอวานอส  ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกบัเครือ่งปัน้ดนิเผา 
และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปัน้วางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครือ่งปัน้หมอ้ทกุ
บา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีมน้ํ่าไหลผา่น แตเ่ป็นแมน้ํ่าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแมน้ํ่า
มาลองปัน้ใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ตอ่มาไดเ้ริม่ปัน้พวกโอง่ 
แจกนั และเครือ่งประดับบา้น  ชมการสาธติการทาํเครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโด
เกยี 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั: ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL  หรอื
เทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด   หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-อสิตนับลู   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
14.45-16.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2002 (บนิภายในประเทศ)   
20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 
วนัทีเ่กา้  กรงุเทพ 
10.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   

*************************************** 
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กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 
กาํหนดการเดนิทาง ( ม.ีค-พ.ย 63 ) ราคา/บาท 
มนีาคม 63 
21-29 ม.ีค /28 ม.ีค-05 เม.ย 
 

 
43,700 

 
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 
 

 
45,999** 

44,600 
 

พฤษภาคม 63 
2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 
23-31 พ.ค /30 พ.ค-7ม.ิย 
 

 
44,600 
44,600 

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

 
44,600 

 
กรกฎาคม 63 
4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 
 

 
44,600 

 
สงิหาคม 63 
8-16ส.ค  
 

 
44,600 

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

 
44,600 

 
ตลุาคม 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 
43,700 

 
พฤศจกิายน 63 
7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย  
  

 
43,700 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 
หมายเหต ุ 

1. ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่น หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  ทา่น
ละ 4,000 บาท  

2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น  (กรงุเทพ-อสิตนับลู-
กรงุเทพ ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 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   
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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 (90 USD/คน/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
9.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   
10.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น    
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 
และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย 15 

ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

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

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 
6.    บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ 

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

7.    ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น้ํามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8.    เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

• สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิด
หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

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

7 ก.ก.  
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย
การบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะคํานงึ
และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง
เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้
ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น
ชาํระมาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง  
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4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 
หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 
โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่ TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง( TRIPLE 
ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะทํา
ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะ
ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีทีม่ี
การจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลีย่น
หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็ นตน้ก
รณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่
น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 
10 ช ิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้ม
มรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสาย
การบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 
18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่
มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น้ําหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 
(Hand carry)  
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