
 

 

 

 

AMAZING TURKEY CLASSIC  

ทวัรต์รุกคีลาสกิ 10วนั7คนื 
บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2ขากบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

ทอ่งดนิแดนมหศัจรรย ์รวบรวมทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร  
สมัผสัดนิแดนแหง่อารยะธรรมเมโสโปเตยีเมยี เจาะลกึประวตัศิาสตร ์ชมโบราณสถาน

ชมภเูขาเนมรตุ มอีายเุกา่แกม่ากกวา่ 3,500ปี   
โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 

 

*ภเูขาเนมรตุ เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ส าหรบัการชมพระ

อาทติยข์ ึน้ กบั พระอาทติยต์กดนิ พกัโรงแรมถ า้ 2 คนื ทีค่ปัปาโดเจยี * 

บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายใน 2 ขา   
อสิตนับลู-เนมรตุ-คปัปาโดเจยี-ปามคุคาเล-่คซูาดาซ-ีอสิตนับลู 

 

ราคา 48,950.- 
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วนัแรก  กรงุเทพ – อสิตนับลู 

18.30 น ★พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางทําผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ่า

และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัทีส่อง  อสิตนับลู-เทศกาลทปิลปิ-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

04.00 น  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 🚌 นําทุกท่านสูเ่มอืงอสิตนับูลชม เทศกาลดอก

ทวิลปิ ณ Emirgan Park ซึง่เป็นสวนสาธารณะทีส่วย

ทีสุ่ดและมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศตุรก ีโดยทีช่ว่ง

ระหว่างเดือน เมษายน-ตน้เดือน พฤษภาคม ของ

ทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะแห่งนี้จะมจีัดงานเทศกาล

ดอกทิวลิป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสดินแดนที่เป็นตน้

กําเนิดดอกทวิลปิของโลกอย่างแทจ้รงิ ใหท้่านได ้

อสิระกับการถ่ายภาพดอกทวิลปิ หลากส ีหลายสาย

พันธุ ์นับเป็นลา้นๆดอกไดต้ามอธัยาศัย 

🚌 ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมนั “ฮบิโปโดรม” จัตรัุสสลุตา่นอาหเ์มต จากน ัน้น าชม สเุหรา่สี

น า้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจาก

กระเบือ้งเคลือบสน้ํีาเงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่  ซ ึง่เคยเป็นวังของ

จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้นํา

ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์

เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกล่าวมาเป็น

มัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์น

ศาสนาครสิต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให ้

นักท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมภีาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถงึ

ความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

🚌จากนั้นนําท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่

เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับ

ทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้

ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 

ก.ม. ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรป และสดุขอบของทวปี

เอเชยีมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแลว้ช่อง

แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการ

ป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงราย

อยู่ตามช่องแคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถงึยุคของ

การนําเอาเรอืปืนใหญม่าใช ้และไมเ่คยปรากฏวา่ กรุงอสิตันบลูถูกถล่มจนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย 

ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ทําใหเ้กดิการ

เดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน ์

สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแต่

สวยงามตระการตาทัง้สิน้  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Park Inn By Radisson 5* หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม เมอืงเนมรุต – สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สุสานคาราคซู - ชมพระอาทติยต์ก 

ณ ภเูขาเนมรตุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.05-12.50 น. 🚌 เดนิทางสูเ่มอืงเนมรตุ เทีย่วบนิที ่TK2216 (บนิภายในประเทศ)  

เมอืงเนมรตุซึง่เป็นทีต่ ัง้ของภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) มคีวามสงู 2,134 เมตร มชี ือ่เสยีง

อยา่งมากในเรือ่งรปูสลกัขนาดใหญท่ีส่รา้งในศตวรรษที ่1 กอ่นครสิตกาลเดมิ ภเูขาลกูนีเ้ป็นภเูขาไฟมา

กอ่นและเป็นทีต่ัง้ของสสุานกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ได้

ข ึน้ทะเบยีนใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1987 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

🚌นําทา่นชมสะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.

200 เพือ่ถวายจักรพรรด ิSeptimius Severus เป็น

สะพานโรมันที่สรา้งดว้ยหินทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละ

ประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานทีส่รา้งโดยชาวโรมันที่

อาจจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ยาว 120 เมตร 

กวา้ง 7 เมตร ปัจจุบันยังคงอยู่สมบูรณ์แบบ จากนัน้

ชมเมอืงโบราณอารเ์ซเมยี ซึง่เดมิรูจ้ักในนามของ

ป้อมปราการ สรา้งเพือ่ป้องกันไม่ใหใ้ครเขา้มารุกราน

ที่อยู่อาศัยภายในอุโมงค์ บริเวณนี้เคยไดรั้บการ

ปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ด่งดัง กรฑีา

ทัพจากกรซีผ่านเมอืงต่างๆมาเรือ่ยจนถงึเอเชยีกลาง 

หลังจากพระองคส์ ิน้พระชนมด์นิแดนทีพ่ระองคเ์คยรวบรวมไวก้็แตกออกเป็นเมอืงต่างๆ แลว้ก็ปกครอง

ตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแหง่นี ้วัฒนธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขา้

กบัความเชือ่ของคนพืน้เมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู ่200 ปี กอ่นจะถูกรวบรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมัน

ในเวลาต่อมา น าทา่นชมสุสานคาราคซู สสุานของราชนิี Isias และเจา้หญงิ Antiochis และ Aka I 

แห่งโคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 ก่อนครสิตกาล โดยกษัตรยิค์นทีส่องแห่งโคมายานา โดยคําว่า 

Karakus มคีวามหมายวา่ นกสดํีา โดยชือ่นีไ้ดม้าจาก นกอนิทรยีท์ีอ่ยูด่า้นบนของเสาและรูปสลักกษัตรยิ์

แหง่โคมายานา  

จากนัน้นําทา่นสุโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารคํ่า 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

ทีพ่กั               Euphrat Hotel Nemrut  4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ภเูขาเนมรตุ - เมอืงคปัปาโดเจยี  

05.30น. 🚌 ท่านชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นที ่

ภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีสํ่าคัญ

สว่นหนึง่ของทรปินี ้ “ภเูขาเนมรตุ เป็นสถานทีท่ ีส่วย

ทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ 

กบั พระอาทติยต์กดนิ ” องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลก ภเูขาเนมรุตปี ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนติ

โอไดส้รา้งสสุานโดยมรีูปปั้นของตนเองขนาดใหญ่และ

สงิโตสองตัวนกอนิทรีและเทพเจา้ของเปอเซยีไวบ้น

ภเูขาหบุเขาเทพเจา้แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลักขอเรยีงวา่



    

- 4 - 

 

ระเบียง 3 ดา้น คือดา้นทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออก

ประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญท่ีส่ลักจากเนือ้หนิของภเูขา สว่นระเบยีงทางทศิเหนอืไม่

มรีปูสลักเหมอืนอกีสองฝ่ัง คาดวา่เป็นทีช่มุนุมในชว่งทีม่กีารประกอบพธิ ีไมม่รีอ่งรอยของการสรา้งสิง่อืน่

ใดในเขตบรเิวณนี้คอืระเบยีงฝ่ังตะวันตกระเบยีงฝ่ังตะวันออกอยู่ในสภาพดกีว่าฝ่ังตะวันตก รูปสลักหนิ

สว่นลําตัวยังน่ังอยู่บนบัลลังค ์ความสงู 8-10 เมตร แต่สว่นเศยีรร่วงลงมา แต่ถูกจับเรยีงตัง้ขึน้เป็นแถว 

ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรปูสลักหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สัตว ์2 ชนดิ

นี้มหีนา้ทีคุ่ม้คองทุกสิง่บนหุบเขา รูปสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ 

เทพอารเ์มเนยีน, สรุยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล ิใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ  

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

🚌 เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างทะเลดํากับภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีูม ิ

ประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื่อยๆ 

กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศที่

งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บ

การแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของ

ตุรก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่ีความสําคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

🚌 นําทา่นสู ่หบุเขาพาซาแบค (Pasabag) ทา่นจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภเูขาหนิเป็นรูป

กรวยมหีมวกวางอยูข่า้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มทีีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้่านเก็บภาพ panoramic 

view เก็บภาพประทับใจ กอ่นไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่ัก             Yunak Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  นครใตด้นิ-หมบูา้อวานอส-คปัปาโดเกยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.      ส าหรบัท่านทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้**(ทัวร์น่ังบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร ์ คา่ขึน้บอลลนูทา่นละ 240 ดอลลา่สหรัฐ ในกรณีทีช่ําระดว้ยเงนิสด และราคา 250 ดอลล่า

สหรัฐ ในกรณีทีช่ําระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทตัวแทนผูใ้หบ้รกิารทัวรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกันภัยใหก้ับทุก

ท่าน แต่สําหรับประกันภัยทีทํ่าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งร่อนทุกประเภท  

ดังนัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนี้ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

🚌นําท่านชม นครใตด้นิ(underground city) 

ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่

ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของ

ชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจาก

ทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้

เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทาง

ตะวันตก ดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย 

โดยชัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบทุกอยา่ง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน้ํา, 

หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึ

ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี



    

- 5 - 

 

อุณหภูมเิฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ดี มทีางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย

อากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนัน้นําท่านชม หมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น

ไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

🚌นําท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มี

ชือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ 

แทบทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปั้นวางอยู่หนา้

รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครือ่งปัน้หมอ้ทกุบา้น อวานอส

เป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีม่น้ําไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ําที่มี

ตะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแมน้ํ่ามาลองปั้น

ใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ 

ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน 

และเครื่องประดับบา้น  ชมการสาธิตการท า

เครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปา

โดเกยี จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ ราย

ลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มคีน

อาศัยอยูภ่ายใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยูอ่าศัยแบบ“เจาะเขา้

ไป”ภายในหนิ โดยไมม่กีาร“ทุบทําลายหนิ”เหล่านี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแต่อยา่งใด สว่นบา้นที่

ปลูกสรา้งขึน้ใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิ

แอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอยา่งยิง่ จากน ัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & 

Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตุรก ีกอ่นจะน าทา่นสูหุ่บ

เขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หบุเขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตา

ทีดู่คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกว่าพืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรง

แปลกตา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

ทีพ่กั              Yunak Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีห่ก เมอืงคอนยา-Obruk lake-เมอืงปามคุคาเล ่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

🚌 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 

1071 - 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีสํ่าคัญของภูมภิาคแถบนี้ โดยระหว่างทางนําท่านชมความ

สวยงามของ Obruk lake ซึง่เกดิจากอกุกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานส

ไรน”์ ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั ในการเดนิทางนีท้า่น

จะไดช้มทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

🚌 นําท่านเดนิทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) 

เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงที่มน้ํีาพุเกลือแร่รอ้นไหล

ทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยั

กรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่

รอ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลาย

ชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่ง

หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงาม

มาก ปามคุคาเล ่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี 
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ค.ศ. 1988    

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Lycus River Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด  เมอืงคซูาดาซ-ีหมูบ่า้นออตโตมนั- โรงงานเครือ่งหนงั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

🚌นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคซูาดาซ ีตัง้อยูท่างตะวันตก

เฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็น

ท่าเรือที่สําคัญ ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้ม

ทัศนยีภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอี

เจี้ยน จากน ัน้น าท่านสู่หมูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชม

อารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมยัออต

โตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั อสิระใหท้่าน

เก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ได้

เวลาอนัสมควร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

🚌 นําท่านเยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนงั (Leather 

Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังของประเทศตุรก ี

ตุรกเีป็นประเทศที่ผลติหนังที่มคีุณภาพที่สุด อกีทัง้ยัง

ผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , 

Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ได ้

ตามอธัยาศัย   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

ทีพ่กั             Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปด เมอืงเอฟฟิซุส - อสิตนับลู  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

🚌 นําท่านสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ ทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและ

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทีม่กีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) 

จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรกุราน

เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลาง

เมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ นําท่านชมหอ้งอาบน้ํา

แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้, 

หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ

สตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้นําทา่นเก็บภาพประทับใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแมม่าร ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 🚌 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร ์

15.05-16.25 น.  เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู เทีย่วบนิที ่TK2325 (บนิภายในประเทศ)   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั             Park Inn By Radisson Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่กา้ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่– สไปซม์ารเ์กต – แกรนดบ์าซาร ์- สนามบนิอสิตนับลู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

🚌 นําท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมาก

ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแต่งอยา่งสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 

น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

🚌 นําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากได ้

ในราคายอ่มเยาว ์ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรกอียา่ง 

แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  นําท่านสู ่ตลาดแกรนดบ์าซาร ์Grand 

Bazaar เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึง่ในโลก ตลาดซึง่ดงึดูดความสนใจของชาวเมอืง

ทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบไปดว้ยรา้นขายสนิคา้หลากหลายประเภทให ้

เลอืกซือ้เลอืกหาซึง่มกีารจัดกลุม่ตามประเภทของสนิคา้ ไดแ้ก ่เครือ่งประดับเงนิ, ทองและเทอรค์อยส,์ 

ไข่มกุ, เหรยีญเกา่เครือ่งปั้นดนิเผาทีทํ่าดว้ยมอื, พรมและงานเย็บปักถักรอ้ย, นาฬกิา, เชงิเทยีน, 

เครือ่งเทศ, รา้นขายของเกา่ เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

🚌 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู  

วนัทีส่บิ อสิตนับลู - กรงุเทพ 

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

15.00 น.  ★เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภีาพและความประทับใจ   

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง (เม.ย-พ.ค,ต.ค 62 )                      ราคา/ บาท  

3 - 12 , 19-28 เมษายน 2562 

10-19 พ.ค, 24 พ.ค -2 ม.ิย ,21-30 ม.ิย , 12-21 ก.ค , 

9-18 ส.ค ,20-29 ก.ย  

11-20 ต.ค , 18-27 ต.ค , 22-31 ต.ค 62 

48,950.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 9,500.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ สงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคา 

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ํานาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

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 ( 98 USD/คน/ทรปิ) 

7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน้ํามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชําระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

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

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจําเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะทํา

ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ในกรณีที่

มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่

น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 

10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความ

ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย

การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง

สายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + 

สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากว่า

มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใน

น้ําหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry)  
 

 

                   

                                                                                        


