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วนัแรก  กรุงเทพ – อสิตนับูล 
18.30 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสุวรรณภมูิ

โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และเอกสารการเดินทางท าผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ช ัว่โมง) เพลดิเพลนิ
กบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีน่ั่ง และสายการบินฯ บรกิาร อาหารกลางค ่าและอาหารเชา้
ระหว่างเทีย่วบนิสู่นครอสิตนับูล ประเทศตุรก ี

วนัทีส่อง  อสิตนับูล-สุเหรา่สนี ้าเงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-หมู่บา้นบาลชั 
04.00 น  เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านสู่เมืองอสิตนับูล น าท่านชมววิทีจุ่ดชมววิฝ่ัง เอเชยี 
(Asia side ) อสิระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ  จากน้ันชมสนามแขง่
มา้โบราณของชาวโรมนั “ฮิบโปโดรม” จตัุรสัสุลต่านอาหเ์มต น าชม 
สุเหรา่สนี ้าเงิน (BLUE MOSQUE) สถานทีศ่กัดิส์ิทธิท์างศาสนา ทีม่ี
ความสวยงามแห่งหน่ึง ช ือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอด
แนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ ซ ึง่เคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบ
เซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากน้ันน าท่านชม โบสถเ์ซนต ์
โซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทน ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง
โลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน ์เดิมใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่
หลังจากจกัรวรรดิออตโตมันเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็น
พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตใินสมยัเคมาล อะตาเตริก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี 
และเป็นมสัยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ 
ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองทีส่มบูรณบ่์งบอกถงึความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตี่อ
ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบที่เช ือ่มทะเลด า 
(The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea Of Marmara) ความยาว
ทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่า
สุดขอบของทวปียุโรป และสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่  นอกจาก
ความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ใน
การป้องกนัประเทศตุรกอีีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่ง
แคบเหล่านี ้ว่ากนัว่าจนกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และ
ไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย 
เป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอส
ฟอรสั  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวก
มากขึน้  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน ์สองขา้งทาง ไม่ว่า
จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ี
ซึง่ลว้นแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ จากน้ันน าท่านสู่ชุมชนบาลชั ซึง่
เป็นหมู่บา้นดัง้เดิมของชาวยิว ซึง่ตกแต่งดว้ยหลากหลายสีสนัสะดุดตา ตัง้อยู่บนฝ่ังยุโรปของอิสตนับูลเป็น
ชมุชนเกา่แกด่ัง้เดมิบนบนฝ่ังตะวนัตกของโกลเดน้ฮอรน์ อสิระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Park Inn By Radisson 5* หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีส่าม อะดยิามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สุสานคาราคูซ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิ  
11.05  เดนิทางสู่ เมอืงอดยิามาน Adiyaman โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2216 
12.50   ถงึสนามบนิ เมอืงอาดยิามาน Adiyaman ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

จากน้ันเดนิทางสู ่เมอืงเนมรุต ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มคีวามสูง 2,134 เมตร มี
ช ือ่เสยีงอย่างมากในเร ือ่งรปูสลกัขนาดใหญ่ทีส่รา้งในศตวรรษที ่1 กอ่นครสิตกาลเดมิ ภเูขาลูกนีเ้ป็นภเูขาไฟมา
ก่อน และเป็นทีต่ ัง้ของสุสานกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ึน้
ทะเบียนใหส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1987 น าท่านชม สะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปีค.ศ.200 



เพื่อถวายจกัรพรรดิ Septimius Severus เป็นสะพานโรมนัที่สรา้งดว้ย
หนิทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตนั เป็นสะพานทีส่รา้งโดยชาวโรมนั
ทีอ่าจจะมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจบุนั
ยงัคงอยู่สมบูรณแ์บบ จากน้ันชม เมอืงโบราณอารเ์ซเมยี ซึง่เดมิรูจ้กัใน
นามของป้อมปราการ สรา้งเพือ่ป้องกนัไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานทีอ่ยู่อาศยั
ภายในอุโมงค ์บรเิวณนีเ้คยไดร้บัการปกครองจากอเล็กซานเดอรม์หาราช
ผูโ้ด่งดงั กรฑีาทพัจากกรซีผ่านเมืองต่างๆ มาเร ือ่ยจนถึงเอเชยีกลาง 
หลงัจากพระองคส์ิน้พระชนมด์นิแดนทีพ่ระองคเ์คยรวบรวมไวก็้แตกออกเป็นเมืองต่างๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง 
รวมถงึอาณาจกัรโคมานายาแห่งนี ้วฒันธรรมของโคมานายาเป็นอารยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขา้กบัความเชือ่
ของคนพืน้เมือง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู่ 200 ปี ก่อนจะถูกรวบรวมเขา้กบัจกัรวรรดโิรมนัในเวลาต่อมา น า
ท่านชม สุสานคาราคูซ สุสานของราชนีิ Isias และเจา้หญิง Antiochis และ Aka I แห่งโคมายานา สรา้ง
ในชว่งปี 30-20 ก่อนครสิตกาล โดยกษตัรยิค์นทีส่องแห่งโคมายานา โดยค าว่า Karakus มคีวามหมายว่า นก
สดี า โดยชือ่นีไ้ดม้าจาก นกอนิทรยีท์ีอ่ยู่ดา้นบนของเสาและรปูสลกักษตัรยิแ์ห่งโคมายานา  
จากน้ันน าท่านสุ่โรงแรมทีพ่กั เพือ่รบัประทานอาหารค ่า 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Euphrat Hotel Nemrut  4* Hotel หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ ชมพระอาทติยข์ึน้ ณ ภูเขาเนมรุต – มาลตัยา –ไคซรี ี-่คปัปาโดเจยี  
05.30น. น าท่าน ชมความสวยงามของพระอาทติยข์ึน้ที ่ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญั

ส่วนหน่ึงของทรปินี ้ “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลกแหง่หน่ึงส าหรบัการชมพระอาทติย ์
ขึน้ กบั พระอาทิตยต์กดนิ” องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก 
ภูเขาเนมรุตปีค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนติโอไดส้รา้งสุสานโดยมีรูปป้ันของ
ตนเองขนาดใหญ่ และสิงโตสองตวั นกอินทร ีและเทพเจา้ของเปอเซยี ไว ้
บนภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัขอเรยีกว่าระเบยีง 3 ดา้น 
คือดา้นทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝ่ังตะวันตกและฝ่ัง
ตะวนัออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลกัเทพเจา้ขนาดใหญ่ทีส่ลกัจากเนือ้
หนิของภูเขา ส่วนระเบยีงทางทศิเหนือไม่มรีูปสลกัเหมือนอกีสองฝ่ัง คาดว่าเป็นทีช่มุนุมในชว่งทีม่กีารประกอบ
พธิ ีไม่มรีอ่งรอยของการสรา้งสิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณนี ้ระเบยีงฝ่ังตะวนัตกระเบยีงฝ่ังตะวนัออกอยู่ในสภาพดกีว่า
ฝ่ังตะวนัตก รูปสลกัหนิส่วนล าตวัยงัน่ังอยู่บนบลัลงัก ์ความสูง 8-10 เมตร แต่ส่วนเศยีรรว่งลงมา แต่ถูกจบัเรยีง
ตัง้ขึน้เป็นแถว ซึง่ส่วนเศยีรก็มคีวามสูง 2 เมตร รปูสลกัหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สตัว ์
2 ชนิดนีม้ีหนา้ทีคุ่ม้ครองทุกสิง่บนหุบเขา รูปสลกัหินกษตัรยิ ์Antiochos I เทพีโคมายานา ซสุ-อารามาสต ์
เทพอารเ์มเนียน สุรยิเทพอะพอลโล เทพเฮอรค์วิลสิ ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ จากน้ันกลบัสู่กลบัสุ่โรงแรมทีพ่กั 
เพือ่รบัประทานอาหารเชา้  
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ เมอืงมาลตัยา เป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสียงมากของผลไมแ้อพรคิอต 
น าท่านสู่ตลาด Sire  Bazaar ซึง่เป็นศูนยก์ลางในการคา้ส่งผลไมแ้อพริ
คอต ทัง้แอพรคิอตสด และแอพรคิอตแหง้ อกีทัง้ยงัมหีลากหลายสนิคา้แปร
รูปจากแอพรคิอต และผลไมต้ามฤดูกาล อสิระใหท่้านเลอืกซือ้และเดนิเล่น
ชมสสีนัของตลาดทอ้งถิน่  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
เดนิทางสู่ เมอืงไครซรี ีต ัง้อยู่ตอนกลางของดนิแดนอนาโตเลยี เดมิเป็นศูนยก์ลางการคา้ในยุคสมยัเกา่แก ่น า
ท่านชม Sultanhan คาราวานสไรน ์ถูกสรา้งขึน้ในสมยัเซลจุกโดยสุลต่าน Alaeddin Keykubat ในตน้
ศตวรรษที ่13 ปัจจุบนัยงัคงเป็นศูนยก์ลางคา้ทีใ่หญ่ น าทานชมตลาดปลาทีข่ึน้ช ือ่ของเมอืงนี ้จากน้ันเดนิทางสู่
เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมืองทีอ่ยู่ระหว่างทะเลด ากบัภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่
เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วนัเวลา
ผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเร ือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขารอ่งลกึ เนิน
เขา กรวยหนิ และเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมิประเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรยด์ั่งสวรรคบ์นดนิ จนได ้
ช ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี และยงัเป็นเมืองที่มีความส าคญัมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหน่ึงของ
เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวฒันธรรมทีท่อดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจนี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ALFINA Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกัของโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 



วนัทีห่า้  นครใตด้นิ-หมูบา้นอวานอส-คปัปาโดเกยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      ส าหรบัท่านทีส่นใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัร ์

น่ังบอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ ค่าขึน้บอลลูนท่านละ 240 ดอลล่าร ์
สหรฐั ในกรณีทีช่  าระดว้ยเงนิสด และราคา 250 ดอลล่ารส์หรฐั ในกรณีที่

ช าระดว้ยบัตรเครดิต บรษิัทตัวแทนผูใ้หบ้รกิารทัวรบ์อลลูนในตุรกี มี
ประกันภัยใหก้ ับทุกท่าน แต่ส าหรบัประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทุกประเภท ดงัน้ันการเลือกซือ้ 
Optional Tour รายการนีข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของแต่ละท่าน)** 
น าท่านชม นครใตด้นิ (underground city) ซึง่เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กว่าช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นที่

หลบภยัจากขา้ศกึศตัรูในยามสงครามของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรบัจากทางตะวนัออกที่

ทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเ้พือ่ประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกนั 
รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีด้ว้ย โดยช ัน้ล่างทีล่กึทีสุ่ด ลกึถงึ 85 เมตร 
เมอืงใตด้นิแห่งนีม้คีรบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอมอาหาร, หอ้งครวั, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ 
ทางหนีฉุกเฉิน แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายช ัน้ แต่ว่าอากาศในน้ันถ่ายเทเย็นสบาย หนา้
รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ี มี
ทางออกฉุกเฉินทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้น
ของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยัเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ีช ือ่เสยีงเกีย่วกบัเคร ือ่งป้ันดนิเผา และงานเซรามิก แทบทุกรา้น
จะมีผลิตภณัฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชวเ์คร ือ่งป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆ ทีม่ี
แม่น ้าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้าที่มีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ามาลองป้ันใชเ้ป็นอุปกรณ ์ของ
เคร ือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ต่อมาไดเ้ร ิม่ป้ันพวกโอ่ง แจกนั และเคร ือ่งประดบับา้น ชมการ
สาธติการท าเครือ่งป้ันดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี จากน้ันน าท่านสู่ เมอืงอุชซิาร ์
เป็นพืน้ทีท่ีม่ีจุดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคญัก็คอืส่วนหน่ึง
ของหินเหล่านีม้ีคนอาศยัอยู่ภายใน ในลกัษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับ
จากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการอยู่อาศยัแบบ “เจาะเขา้ไป” ภายในหนิ โดยไม่
มกีาร “ทุบท าลายหนิ” เหล่านีท้ิง้เพือ่ปรบัพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแต่อย่างใด ส่วน
บา้นทีป่ลูกสรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทศันียภาพ นับเป็น
การอยู่อาศยักบัธรรมชาตอิย่างองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่ จากน้ันน าท่านเขา้ชม โรงงานผลติพรม 
(Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตุรก ีกอ่น
จะน าทา่นสู่ หบุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภมูปิระเทศ
ทีแ่ปลกตาทีดู่คลา้ยพืน้ผิวดวงจนัทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจกัรวาลมากกว่าพืน้ผิวโลก เต็มไปดว้ยหิน
รปูทรงแปลกตา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ALFINA Cave Hotel 5*หรอืเทยีบเท่า 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกัของโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก เมอืงคอนยา-Obruk lake-เมอืงปามุคคาเล่  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) อดตีเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูคในชว่งปีค.ศ. 1071 - 1308 
รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนี ้โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงามของ Obruk lake 
ซึง่เกดิจากอุกกาบาตตกลงมา จงึเกดิแอ่งน ้าเป็นธรรมชาตนัิบพนัปี ชม “คาราวานสไรน”์ ทีพ่กัแรมและที่

แลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั ในการเดนิทางนีท่้านจะไดช้มทศันียภาพทีง่ดงาม
ตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตุรก ี

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เขา้ชม ปราสาท
ปุยฝ้าย เมืองที่มีน ้าพุเกลือแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้ินผ่านซาก
ปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสู่หนา้ผา ผลจากการไหล
ของน ้าพุเกลอืแรร่อ้นนี ้ไดก้่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ 
หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาว
ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988    



ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Lycus River Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีเ่จด็ เมอืงคูซาดาซ-ีหมู่บา้นออตโตมนั- โรงงานเครือ่งหนงั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ีตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
ตุรกตีดักบัชายฝ่ังทะเลอีเจีย้นซึง่เป็นท่าเรอืทีส่ าคญั ระหว่างการเดินทาง
ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาครามของทะเลอเีจีย้น 
จากน้ันน าท่านสู่หมู่บา้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืน
สมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั อิสระให ้
ท่านเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมควร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเยีย่มชม โรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดงัของประเทศตุรก ีตุรกี
เป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยงัผลิตเสือ้หนังส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ Versace, 
Prada, Michael Kors  อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีแ่ปด เมอืงเอฟฟิซสุ - อสิตนับูล  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมอืงเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมอืงโบราณทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุ
ในเอเชยี ทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหน่ึง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้
มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวก
เปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็น
เมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่

สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี ้น า
ท่านชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงัคงเหลือ
รอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี้ หอ้งสมุดโบราณที่มี
วธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ
เฮเลนนิสติคที่มีความประณีต จากน้ันน าท่านเก็บภาพประทับใจกบั
อนุสรณส์ถานของพระแม่มาร ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร ์
15.05 น.  เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK2325 (บนิภายในประเทศ)   
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Park Inn By Radisson Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีเ่กา้ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่– สไปซม์ารเ์กต – จตรุสัทกัซมิ - สนามบนิอสิตนับูล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซึง่เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมากทางดา้น
วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมของจกัรวรรดอิอตโตมนั เป็นศลิปะทีผ่สมผสานของยุโรปและตะวนัออกทีไ่ดร้บัการ
ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิกาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 น. ซึง่เป็นเวลาทีเ่คมเล อตา
เตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแก่อสญักรรม ในวนัที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938 จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 
อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งประดบั 
ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช ือ่ของตุรกอีย่างแอปปลคิอต หรอืจะเป็นถัว่พสิทาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้
มากมาย   

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
จากน้ันน าท่านสู่ จตัุรสัทกัซมิ (Taksim Square) เป็นสถานท่องเทีย่ว
ส าคญัทีม่ีช ือ่เสยีงและถอืเป็นหวัใจของอสิตนับูลสมยัใหม่ อสิระใหท่้านเก็บ
ภาพสสีนัของวถิชีวีติคนเมอืงอสิตนับูลและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอสิตนับูล  

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
วนัทีส่บิ อสิตนับูล - กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภีาพและความประทบัใจ   

 



หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั   
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ท่าน 
 

ก าหนดการเดนิทาง                       ราคา/บาท  
กนัยายน 62 
20-29 ก.ย  
ตลุาคม 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   
พฤศจกิายน 62 
1-10 // 8-17 // 15-24 // 21-30 // 22 พ.ย -1 ธ.ค  
29 พ.ย -8 ธ.ค  
ธนัวาคม 62 
1-10 ธ.ค  

 
46,500.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900.- 
 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
หมายเหต ุ 
1. ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัขอเก็บค่าทวัรเ์พิม่ท่านละ 3,900 บาท  
2. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิช ัน้ประหยดั (กรุงเทพ-อสิตนับูล-กรุงเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 
2. ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรก ี
3. ค่าพาหนะทุกชนิด หรอื รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง     
4. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  
5. ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด  
6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    
7. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณ ์   
8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
1. ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง  
2. ภาษีต่าง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ๆ  เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และทวีชีอ่งพเิศษ และทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
5. ค่ายกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  
6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหน้าทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 98 USD/คน/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย  
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
1. กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  กรณุาช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 30 วนั  
2. เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตั๋วเคร ือ่งบินตอ้งเดินทางตามวนัทีท่ีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่าน้ัน จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงการเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน  
ทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สิทธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ 
1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั มฉิะน้ันบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 15 ท่าน  

ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  



3. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ   

4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทวัร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ล่มสเีลอืดหมู 
6. บรษิทัไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัิ และอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-หาย ความล่าชา้ 
หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ  

7. ราคานีค้ิดตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัรา ค่าน ้ามนั หรอื 
ค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณด์งักล่าว 

8. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

9. ส าหรบัทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ ในกรณี
ทีเ่คร ือ่งบนิเกดิเหตุการณฉุ์กเฉิน หรอืมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 กโิลกรมั) 
และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอน
เวลาเชค็อนิเท่าน้ัน และมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

10. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง  

11. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   
• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพ่กัเดีย่วกรณุาช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่)   
• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 
• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 กก.  
โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) 
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกั และรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท่้านไม่ได ้
หอ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศ
เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน ในกรณีทีม่ีการจดัประชมุนานาชาติ 
(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความ
เหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึน้เคร ือ่งบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึน้บนเคร ือ่งบินโดยเด็ดขาด วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครมี โลช ัน่ 
น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 
ช ิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตาม
มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ
วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั/ 
Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่
อาจปฏเิสธได ้หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้
เคร ือ่งไดต้อ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมีความกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทวัรท์ี่

ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ
แต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ีลอ้เลือ่น
และมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่งบนิ (Hand carry)  


