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AMAZING TURKEY CLASSIC  

ทวัรต์รุกคีลาสกิ 10วนั7คนื 
บนิตรง+บนิภายใน2ขากบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ตรุกเีสน้ทางใหมท่อ่งดนิแดนแหง่อารยะธรรมเมโสโปเตยีเมยี 

รวบรวมทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร  
เจาะลกึประวตัศิาสตรเ์กา่แกม่ากกวา่ 3500 ปี ชมโบราณสถาน 

ภเูขาเนมรตุหบุเขาเทพเจา้ ชมหนิสลกัเทพเจา้1 ใน UNESCO  
สถานททีสีวยทสีุดในโลกชมพระอาทติยข์นึ 

เทยีวคปัปาโดเจยี 2วนั พกัโรงแรมถาํ 2 คนื ชลิล์ๆ ทอีสิตนับลู 2 วนั * 
โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนอืย 

บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายใน 2 ขา   
 

อสิตนับลู-เนมรตุ-คปัปาโดเจยี-ปามคุคาเล-่คซูาดาซ ี

ราคาพเิศษ46,500.- 



 

วนัแรก  กรงุเทพ–อสิตนับลู 

18.30 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร
การเดนิทางทําผา่นขนัตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ 

21.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทยีวบนิ 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลาง
คําและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี

วนัทสีอง  อสิตนับลู-สเุหรา่สนํีาเงนิ

04.00 น  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

หลังจากนันนําทุกท่านสู่เมอืงอสิตันบูล
ฝัง เอเชยี (Asia side ) 
จากนันชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน 
จัตุ รั สสุลต่ านอาห์เมต  นําชม
MOSQUE)สถานทศีักดสิทิธทิางศาสนา ทมีคีวามสวยงามแห่ง
หนงึ ชอืนไีดม้าจากกระเบอืงเคลอืบสนํีาเงนิทใีชป้ตูลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถูกสรา้งขึนบนพืนที  ซึงเคยเ ป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเม็ต
ท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย
เป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ
จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลั
เปลยีนโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลยีนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตา
เตริก์ หลังจากทเีป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 
กวา่ 447 ปี ปัจจบุนัเปิดใหนั้กทอ่งเทยี
ทองทสีมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตีอ่ครสิตศ์าสนา 

เทยีง   บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั
ดํา (The Black Sea) 
ความยาวทังสนิประมาณ 
จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีป
เอเชยีมาพบกนัทนี ี นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัส
ยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตุ
เพราะมป้ีอมปืนตังเรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น ี วา่กนัวา่จะกระทังถงึยคุของการนําเอาเรอืปืนใหญ่
มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทังทีเป็นเพราะ

คาํ  บรกิารอาหารคาํณ ภตัตาคาร
  นําทา่นเขา้สูท่พีักPark Inn By Radisson

 

 

พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร
การเดนิทางทําผา่นขนัตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลาง
คําและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

สเุหรา่สนํีาเงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั

เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

หลังจากนันนําทุกท่านสู่เมอืงอสิตันบูลนําท่านชมววิทจีุดชมววิ
Asia side ) อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจ 

ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” 
จัตุ รั สสุลต่ านอาห์เมต  นําชม  สุ เหร่าสีนํ า เ ง ิน  (BLUE 

สถานทศีักดสิทิธทิางศาสนา ทมีคีวามสวยงามแห่ง
หนงึ ชอืนไีดม้าจากกระเบอืงเคลอืบสนํีาเงนิทใีชป้ตูลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถูกสรา้งขึนบนพืนที  ซึงเคยเ ป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเม็ตท ี1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทังหมด

โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซงึเป็นศลิปะแบบไบแซนไทม์
สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขนึสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของ

จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึได ้
เปลยีนโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลยีนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตา
เตริก์ หลังจากทเีป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกี

ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมความงามและความยงิใหญ ่ภายในมภีาพประดับโมเสก
ทองทสีมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตีอ่ครสิตศ์าสนา 

บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  

ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเล
The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) 

ความยาวทังสนิประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตังแต่ 500 เมตร 
ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีป

เอเชยีมาพบกนัทนี ี นอกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัส
ยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  
เพราะมป้ีอมปืนตังเรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น ี วา่กนัวา่จะกระทังถงึยคุของการนําเอาเรอืปืนใหญ่
มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทังทีเป็นเพราะ

ป้อมปืนดังกลา่วนเีอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรั
ทําใหเ้กดิการเดินทางไปมระหว่างฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ  
ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไมว่่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซงึ
ลว้นแต่สวยงามตระการตาทังสนิ จากนันนําท่าน
หมูบ่า้นดังเดมิของชาวยวิ ซงึตกแตง่ดว้ยหลากหลายสสีนัสะดดุตา ตังอยู่
บนฝังยุโรปของอสิตันบูลเป็นชมุชนเกา่แก่ดังเดมิบนบนฝังตะวันตกของ
โกลเดน้ฮอรน์ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ

ณ ภตัตาคาร 
Park Inn By Radisson5*หรอืเทยีบเทา่  
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อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร

ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชวัโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลาง

ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-หมูบ่า้นบาลชั 

เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ใชเ้วลาสรา้งทังหมด7 ปีและ จากนันนํา
ซงึเป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งให้

สรา้งขนึสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของ
งจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึได ้

เปลยีนโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลยีนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตา
ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกี

วเขา้ชมความงามและความยงิใหญ ่ภายในมภีาพประดับโมเสก
ทองทสีมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เพราะมป้ีอมปืนตังเรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น ี วา่กนัวา่จะกระทังถงึยคุของการนําเอาเรอืปืนใหญ่
มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทังทีเป็นเพราะ

มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซงึ
ทําใหเ้กดิการเดินทางไปมระหว่างฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ  
ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไมว่่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซงึ

นําท่านสู่ชุมชนบาลชั ซงึเป็น
หมูบ่า้นดังเดมิของชาวยวิ ซงึตกแตง่ดว้ยหลากหลายสสีนัสะดดุตา ตังอยู่
บนฝังยุโรปของอสิตันบูลเป็นชมุชนเกา่แก่ดังเดมิบนบนฝังตะวันตกของ
โกลเดน้ฮอรน์ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 



 

วนัทสีาม อะดยิามา-เนมรตุ – สะพานเซเวอรนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

11.05  เดนิทางสู ่เมอืงอดยิามาน 

12.50   ถงึสนามบนิ เมอืงอาดยิามาน 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ

จากนนัเดนิทางสูเ่มอืงเนมรตุ
2,134 เมตรมชีอืเสยีงอยา่งมากในเรอืงรปูสลักขนาดใหญท่สีรา้งในศตวรรษท ี
ภเูขาลกูนเีป็นภเูขาไฟมากอ่น
Kingdom) UNESCO ไดข้นึทะเบยีนใหส้ถานทแีหง่นเีป็นมรดกโลก ในปี 
สะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค
โรมนัทสีรา้งดว้ยหนิทังหมด 
ขนาดใหญเ่ป็นอันดับสอง ยาว 
เมตร ปัจจบุนัยงัคงอยูส่มบรูณแ์บบ จากนัน
เมอืงโบราณอารเ์ซเมยี
ป้อมปราการ สรา้งเพอืป้องกนัไมใ่หใ้ครเขา้มา
รกุรานทอียูอ่าศัยภายในอโุมงค์
การปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ดง่ดัง 
กรฑีาทัพจากกรซีผา่นเมอืงตา่งๆมาเรอืยจนถงึ
เอเชยีกลาง หลังจากพระองคส์นิพระชนมด์ิ
ทพีระองคเ์คยรวบรวมไวก้็แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ 
แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายา
แหง่น ีวัฒนธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรม
แบบกรกีผสมรวมเขา้กบัความเชอืของคนพนืเมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู ่
รวบรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมนัในเวลาตอ่มา
หญงิ Antiochisและ Aka I 
สองแหง่โคมายานา โดยคําวา่ 
ดา้นบนของเสาและรปูสลักกษัตรยิแ์หง่โคมายานา

จากนันนําทา่นสุโ่รงแรมทพีัก เพอื

คาํ บรกิารอาหารคําณ โรงแรมทพีกั 
เทยีบเทา่ 

วนัทสี ี ชมพระอาทติยข์นึ ณ ภเูขา

05.30น. ท่านชมความสวยงามของพระอาทติยข์นึท ี
ภูเขาเนมรุต(Mount Nemrut)
ไฮไลท์ทีสําคญัส่วนหนึงของทริปนี
“ภูเขาเนมรุต เป็นสถานททีสีวยทสีุดใน
โลกแหง่หนงึสําหรบัการชมพระอาทติย์
ขนึ กบั พระอาทติยต์กดนิ 
ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก
มรุตปี ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้ง
สสุานโดยมรีปูปันของตนเองขนาดใหญแ่ละ
สงิโตสองตัวนกอนิทรแีละเทพเจา้ของเปอ
เซยีไวบ้นภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่งออกเป็น 
ตะวันออก และตะวันตกระเบยีงฝังตะวันตกและฝังตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิส
ขนาดใหญท่สีลักจากเนอืหนิของภเูขา สว่นระเบยีงทางทศิเหนอืไมม่รีปูสลักเหมอืนอกีสองฝัง คาดว่า
เป็นทชีมุนุมในชว่งทมีกีารประกอบพธิ ีไมม่รีอ่งรอยของการสรา้งสงิอนืใดในเขตบรเิวณนคีอืระเบยีงฝัง
ตะวันตกระเบยีงฝังตะวันออกอยูใ่นสภาพดกีว่าฝังตะวันตก รู

สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สสุานคาราคซู 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสูส่นามบนิ 

เดนิทางสู ่เมอืงอดยิามาน Adiyamanโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ี

ถงึสนามบนิ เมอืงอาดยิามาน Adiyamanตังอยูท่างภาคตะวันออกตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี

บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ 

เมอืงเนมรตุซงึเป็นทตีงัของภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) 
มชีอืเสยีงอยา่งมากในเรอืงรปูสลักขนาดใหญท่สีรา้งในศตวรรษท ี

ภเูขาลกูนเีป็นภเูขาไฟมากอ่นและเป็นทตีังของสสุานกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายานา
ไดข้นึทะเบยีนใหส้ถานทแีหง่นเีป็นมรดกโลก ในปี 

สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพอืถวายจักรพรรด ิSeptimius Severus 
โรมนัทสีรา้งดว้ยหนิทังหมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานทสีรา้งโดยชาวโรมนัทอีาจจะมี
ขนาดใหญเ่ป็นอันดับสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 

ปัจจบุนัยงัคงอยูส่มบรูณ์แบบ จากนันชม
เมอืงโบราณอารเ์ซเมยีซงึเดมิรูจ้ักในนามของ

เพอืป้องกนัไมใ่หใ้ครเขา้มา
รกุรานทอียูอ่าศัยภายในอโุมงคบ์รเิวณนเีคยไดรั้บ
การปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ดง่ดัง 
กรฑีาทัพจากกรซีผา่นเมอืงตา่งๆมาเรอืยจนถงึ
เอเชยีกลาง หลังจากพระองคส์นิพระชนมด์นิแดน
ทพีระองคเ์คยรวบรวมไวก้็แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ 
แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายา
แหง่น ีวัฒนธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรม
แบบกรกีผสมรวมเขา้กบัความเชอืของคนพนืเมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู ่

บรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมนัในเวลาตอ่มานําทา่นชมสสุานคาราคซู สสุานของราชนิ ี
Aka I แหง่โคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 กอ่นครสิตกาล โดยกษัตรยิค์นที

สองแหง่โคมายานา โดยคําวา่ Karakusมคีวามหมายวา่ นกสดํีา โดยชอืนไีดม้าจาก 
รปูสลักกษัตรยิแ์หง่โคมายานา 

สุโ่รงแรมทพีัก เพอืรับประทานอาหารคํา 

ณ โรงแรมทพีกั นําท่านเขา้สูท่พีกัEuphrat Hotel

ชมพระอาทติยข์นึ ณ ภเูขาเนมรตุ –มาลตัยา –ไคซรี-ีคปัปาโดเจยี 

ท่านชมความสวยงามของพระอาทติยข์นึท ี
Mount Nemrut)เป็น

ไฮไลท์ทีสําคญัส่วนหนึงของทริปนี
ภูเขาเนมรุต เป็นสถานททีสีวยทสีุดใน

โลกแหง่หนงึสําหรบัการชมพระอาทติย์
ขนึ กบั พระอาทติยต์กดนิ ”องคก์าร
ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกภูเขาเน

กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้ง
สสุานโดยมรีปูปันของตนเองขนาดใหญแ่ละ
สงิโตสองตัวนกอนิทรแีละเทพเจา้ของเปอ
เซยีไวบ้นภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักขอเรยีงว่าระเบยีง 
ตะวันออก และตะวันตกระเบยีงฝังตะวันตกและฝังตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิส
ขนาดใหญท่สีลักจากเนอืหนิของภเูขา สว่นระเบยีงทางทศิเหนอืไมม่รีปูสลักเหมอืนอกีสองฝัง คาดว่า
เป็นทชีมุนุมในชว่งทมีกีารประกอบพธิ ีไมม่รีอ่งรอยของการสรา้งสงิอนืใดในเขตบรเิวณนคีอืระเบยีงฝัง
ตะวันตกระเบยีงฝังตะวันออกอยูใ่นสภาพดกีว่าฝังตะวันตก รปูสลักหนิสว่นลําตัวยังนังอยูบ่นบัลลังค์
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สสุานคาราคซู  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสูส่นามบนิ  

โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK 2216 

ตังอยูท่างภาคตะวันออกตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี 

Mount Nemrut) มคีวามสงู 
มชีอืเสยีงอยา่งมากในเรอืงรปูสลักขนาดใหญท่สีรา้งในศตวรรษท ี1 กอ่นครสิตกาลเดมิ 

เป็นทตีังของสสุานกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายานา(Commagene 
ไดข้นึทะเบยีนใหส้ถานทแีหง่นเีป็นมรดกโลก ในปี 1987นําทา่นชม

Septimius Severus เป็นสะพาน
ตัน เป็นสะพานทสีรา้งโดยชาวโรมนัทอีาจจะมี

แบบกรกีผสมรวมเขา้กบัความเชอืของคนพนืเมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู ่200 ปี กอ่นจะถกู
สสุานของราชนิ ีIsiasและเจา้

กอ่นครสิตกาล โดยกษัตรยิค์นที
มคีวามหมายวา่ นกสดํีา โดยชอืนไีดม้าจาก นกอนิทรยีท์อียู่

HotelNemrut 4* Hotel หรอื

 

ส่วนหลักขอเรยีงว่าระเบยีง 3 ดา้น คอืดา้นทศิเหนือ 
ตะวันออก และตะวันตกระเบยีงฝังตะวันตกและฝังตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้
ขนาดใหญท่สีลักจากเนอืหนิของภเูขา สว่นระเบยีงทางทศิเหนอืไมม่รีปูสลักเหมอืนอกีสองฝัง คาดว่า
เป็นทชีมุนุมในชว่งทมีกีารประกอบพธิ ีไมม่รีอ่งรอยของการสรา้งสงิอนืใดในเขตบรเิวณนคีอืระเบยีงฝัง

ปสลักหนิสว่นลําตัวยังนังอยูบ่นบัลลังค์
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ความสูง 8-10 เมตร แต่สว่นเศยีรร่วงลงมา แต่ถูกจับเรยีงตังขนึเป็นแถว ซงึส่วนเศยีรก็มคีวามสงู 2 
เมตรรปูสลักหนิทังหมดจากทรีวบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซงึสัตว ์2 ชนดินีมหีนา้ทคีุม้คองทุกสงิ
บนหบุเขา รปูสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, สรุยิ
เทพอะพอลโลม เทพเฮอร์ควิลใิหท้่านเก็บภาพประทับใจ จากนันกลับสู่กลับสุ่โรงแรมทีพัก เพือ
รับประทานอาหารเชา้  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมอืงมาลตัยา เป็นเมืองทีมีชอืเสียงมากของผลไมแ้อพริคอต นําท่านสู่ตลาดSire 
Bazaarซงึเป็นศนูยก์ลางในการคา้สง่ผลไมแ้อพรคิอตทงัแอพรคิอตสดและแอพรคิอตแหง้ อกีทังยัง
มหีลากหลายสนิคา้แปรรูปจากแอพรคิอต และผลไมต้ามฤดูกาล 
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืและเดนิเลน่ชมสสีนัของตลาดทอ้งถนิ  

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ 

เดนิทางสู่เมอืงไครซรีซีงึตันอยู่ตอนกลางของดนิแดนอนาโต
เลีย เดิมเป็นศูนย์กลางการคา้ในยุคสมัยเก่าแก่ นําท่านชม
Sultanhanคาราวานสไรนถ์กูสรา้งขนึในสมยัเซจกุโดยสลุตาล
AlaeddinKeykubatในตน้ศตวรรษที 13 ปัจจุบันยังคงเ ป็น
ศูนยก์ลางคา้ทใีหญ่ นําทานชมตลาดปลาทขีนึชอืของเมอืงน ี จากนันเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเจยี
เป็นเมอืงทอียู่ระหว่างทะเลดํากับภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทมีภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์งึเกดิจาก
ลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพนืทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมอืวัน
เวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรอืยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบ
เขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีงดงาม แปลกตาและน่า
อศัจรรย ์ดังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้อืวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตังจากองคก์าร
ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก ีและยงัเป็น
เมอืงทมีคีวามสําคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นสว่นหนงึของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ
แลกเปลยีนวัฒนธรรมททีอดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี 

คาํ  บรกิารอาหารคาํณ โรงแรมทพีกั 

นําทา่นเขา้สูท่พีักALFINA Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณหีอ้งพักของโรงแรมถําเต็ม ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทหีา้ นครใตด้นิ-หมบูา้นอวานอส-คปัปาโดเกยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.00 น.      สําหรบัท่านทสีนใจนงับอลลูน พรอ้มกนั ณ 
บรเิวณล๊อบบ ี**(ทวัรน์งับอลลูนนไีมร่วมอยู่
ในรายการทวัร ์ ค่าขนึบอลลูนท่านละ 240 
ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทชํีาระดว้ยเงนิสด และ
ราคา 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทชํีาระดว้ย
บตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผู้ให้บรกิารทวัร ์
บอลลูนในตรุก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกทา่น แต่
สําหรบัประกนัภยัททีําจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขนึบอลลูน และเครอืงรอ่นทุกประเภท  
ดงันนัการเลอืกซอื Optional Tourรายการนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

นําท่านชม นครใตด้นิ(underground city)ซงึเกดิจาการขดุเจาะพนืดนิลงไป 10 กว่าชนั เพอืใช ้
เป็นทหีลบภยัจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทังจากชาวอาหรับจาก
ทางตะวันออกททีตีอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนเีพอืประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทาง
ตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทังตอ้งการทจีะหยดุยังการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี
ดว้ย โดยชนัล่างทลีกึทสีดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนีมคีรบทุกอยา่ง ทังหอ้งโถง, หอ้งนอน, 
หอ้งนํา, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาด
ใหญท่ขีดุลกึลงไปใตด้นิหลายชนั แตว่า่อากาศในนันถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาว



 

อากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลยี 
เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก
นกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพอืจะไดเ้ก็บขนีกพริาบไป

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส
แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปันวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครอืงปันหมอ้ทุกบา้น อวานอส
เป็นเมอืงเล็กๆทมีแีมนํ่าไหลผา่น แตเ่ป็นแมนํ่าทมีตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแมนํ่ามาลองปัน
ใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครอืงใช ้ทใีชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ตอ่
และเครืองประดับบา้น
เครอืงปันดนิเผาของแบบดงัเดมิของชาวคปั
ปาโดเกยีจากนันนําท่านสู่ 
พนืททีมีจีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีพูรนุเหมอืน
รวงผงึ รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา 
และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทสํีาคัญก็คอืสว่นหนงึของ
หนิเหลา่นมีคีนอาศัยอยูภ่ายใน ในลักษณะ
ถํา” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการอยู่
อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป
“ทุบทําลายหิน”เหล่านีทิงเพือปรับพืนทีให ้
ราบเรยีบแต่อยา่งใด ส่วนบา้นทปีลูกสรา้งขนึใหมก่็ทําอย่าง
การอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึงพิงทีน่ายกย่องเป็นอย่างยงิ
โรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory)
สนิคา้ทีมชีอืเสียงของตุรกกี่อนจะ
จนิตนาการ ตนืตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศทแีปลกตาทดีูคลา้ยพนืผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะห์
ดวงอนื ในจักรวาลมากกวา่พนืผวิโลก เต็มไปดว้ยหิ

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ โรงแรมทพีกั

* หมายเหต:ุ กรณหีอ้งพักของโรงแรมถําเต็ม ขอสงวนสทิธใินการปรับ

วนัทหีก เมอืงคอนยา-Obruk lake

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ 
- 1308 รวมทังยังเป็นศูนยก์ลางทสํีาคัญของภูมภิาคแถบนี
ของ Obruk lakeซงึเกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจึงเกดิ
“คาราวานสไรน”์ ทพีักแรมและทแีลกเปลยีนสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน
การเดนิทางนทีา่นจะไดช้ม
ของตรุก ี

เทยีง บรกิารอาหารเทยีงณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ

นําท่านเดินทางสู่เมือง
ปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงทมีนํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขนึมาจาก
ใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทไีหลลง
สู่หนา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลือแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของนําตกสีขาวเป็นชันๆหลายชันและผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซียมทําใหเ้กิดเ
ขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ โรงแรมทพีกั

 

อากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลยี 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทดี ีมทีางออกฉุกเฉนิที
เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกจากนันนําท่าน

นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพอืจะไดเ้ก็บขนีกพริาบไป

บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร  

หมู่บา้นอวานอส ซงึเป็นหมู่บา้นทมีชีอืเสยีงเกยีวกับเครืองปันดนิเผา และงานเซรามกิ
แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปันวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครอืงปันหมอ้ทุกบา้น อวานอส
เป็นเมอืงเล็กๆทมีแีมนํ่าไหลผา่น แตเ่ป็นแมนํ่าทมีตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแมนํ่ามาลองปัน
ใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครอืงใช ้ทใีชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ตอ่
และเครืองประดับบา้น ชมการสาธติการทํา
เครอืงปันดนิเผาของแบบดงัเดมิของชาวคปั

จากนันนําท่านสู่ เมอืงอุชซิาร เ์ป็น
พนืททีมีจีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีพูรนุเหมอืน
รวงผงึ รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา 

ด ทสํีาคัญก็คอืสว่นหนงึของ
หนิเหลา่นมีคีนอาศัยอยูภ่ายใน ในลักษณะ“บา้น

มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุนั เป็นการอยู่
เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มกีาร

เหล่านีทิงเพือปรับพืนทีให ้
ราบเรยีบแต่อยา่งใด ส่วนบา้นทปีลูกสรา้งขนึใหมก่็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็น
การอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึงพิงทีน่ายกย่องเป็นอย่างยงิ

Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดังเดมิซงึถอืไดว้่าเป็น
สนิคา้ทีมชีอืเสียงของตุรกกี่อนจะนําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley)
จนิตนาการ ตนืตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศทแีปลกตาทดีูคลา้ยพนืผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะห์
ดวงอนื ในจักรวาลมากกวา่พนืผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตา 

บรกิารอาหารคาํ ณ โรงแรมทพีกันําทา่นเขา้สูท่พีักALFINA Cave Hotel 5*

กรณหีอ้งพักของโรงแรมถําเต็ม ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั

Obruk lake-เมอืงปามคุคาเล ่

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคูในชว่งปี ค
รวมทังยังเป็นศูนยก์ลางทสํีาคัญของภูมภิาคแถบนโีดยระหว่างทางนําท่านชม

ซงึเกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจึงเกดิแอ่งนํา
ทพีักแรมและทแีลกเปลยีนสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน

ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทางของภมูภิาคตอนกลาง

ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ 

นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)เขา้ชม
เมอืงทมีนํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขนึมาจาก

ใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทไีหลลง
สู่หนา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลือแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของนําตกสีขาวเป็นชันๆหลายชันและผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค

บรกิารอาหารคาํ ณ โรงแรมทพีกันําทา่นเขา้สูท่พีัก Lycus River Hotel

ATC019TK 5 

องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทดี ีมทีางออกฉุกเฉนิที
จากนันนําท่านชมหมู่บา้นของ

นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพอืจะไดเ้ก็บขนีกพริาบไป 

ซงึเป็นหมู่บา้นทมีชีอืเสยีงเกยีวกับเครืองปันดนิเผา และงานเซรามกิ 
แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปันวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครอืงปันหมอ้ทุกบา้น อวานอส
เป็นเมอืงเล็กๆทมีแีมนํ่าไหลผา่น แตเ่ป็นแมนํ่าทมีตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแมนํ่ามาลองปัน
ใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครอืงใช ้ทใีชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ตอ่มาไดเ้รมิปันพวกโอง่ แจกัน 

กลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็น
การอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึงพิงทีน่ายกย่องเป็นอย่างยงิ จากนันนําท่านเขา้ชม

ชมวธิกีารทอพรมแบบดังเดมิซงึถอืไดว้่าเป็น
Devrent Valley)หุบเขาแห่ง

จนิตนาการ ตนืตากับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศทแีปลกตาทดีูคลา้ยพนืผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะห์

ALFINA Cave Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 

เปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071 
ระหว่างทางนําท่านชมความสวยงาม

แอ่งนําเป็นธรรมชาตนัิบพันปีชม
ทพีักแรมและทแีลกเปลยีนสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน ใน

ฝังทางของภมูภิาคตอนกลาง

ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988   

Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัทเีจ็ด เมอืงคซูาดาซ-ีหมูบ่า้นออตโตมนั

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ

นําทา่นเยยีมชมโรงงานเครอืงหนงั
ตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทผีลติหนังทมีคีุณภาพทสีดุ อกีทังยังผลติเสอืหนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ี
เชน่ Versace , Prada , Michael Kors  

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ โรงแรมทพีกั

วนัทแีปด เมอืงเอฟฟิซุส - อสิตนับลู

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านสูเ่มอืงเอฟฟิซุส 
ยงิใหญ่ทีสุดในเอเชยีทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมอืงหนงึเคยเป็นทอียูข่องชาวโยนก 
ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซงึรุ่งเรืองขนึใน
ศตวรรษที 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึ
ครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หา
ราชภายหลังเมอืโรมนัเขา้ครอบค
ฟิซสุ” ขนึเป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่าน
เดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมยั 
กวา่ 30,000 คน ซงึยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุ
BATH) ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี
เก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสงิทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทมีคีวามปราณีต
จากนันนําทา่นเก็บภาพประทับใ

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ

 จากนนันําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร ์

15.05-16.25 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร

  นําทา่นเขา้สูท่พีัก Park Inn By Radisson 

วนัทเีกา้ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะทผีสมผสานของยโุรปและ
ตะวันออก ทีไดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรือนของทนีีจะถูกตังเวลาไวท้ ี

หมูบ่า้นออตโตมนั-โรงงานเครอืงหนงั 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคูซาดาซี
ของประเทศตุรกีตัดกับชายฝังทะเลอีเจียนซงึเป็นท่าเรือที
สําคัญระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพอนัสวยงาม
ของทอ้งทะเลสีฟ้าครมของทะเลอีเจียน
หมูบ่า้นออตโตมนัดงัเดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืน
สมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนัทยีงัคงหลงเหลอือยูใ่น
ปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซอื
สนิคา้พนืเมอืง ไดเ้วลาอนัสมควร

บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ 

โรงงานเครอืงหนงั(Leather Jacket Factory) ซงึมชีอืเสยีงโด่งดังของประเทศ
ตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทผีลติหนังทมีคีุณภาพทสีดุ อกีทังยังผลติเสอืหนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ี

Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย

บรกิารอาหารคาํ ณ โรงแรมทพีกันําทา่นเขา้สูท่พีักRamada Resort 

อสิตนับลู 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ ทขีนานนามว่า มหานครแห่งแรกและ
ทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี

เมอืงหนงึเคยเป็นทอียูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี 
ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซงึรุ่งเรืองขนึใน

ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึ
ครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หา
ราชภายหลังเมอืโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟ

ขนึเป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่าน
เดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมยั 2,000 ปีทแีลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มได ้

คน ซงึยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนัน ีนําทา่นชมหอ้งอาบนําแบบโรมนัโบราณ 
ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันน,ี 

เก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสงิทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทมีคีวามปราณีต
จากนันนําทา่นเก็บภาพประทับใจกบัอนุสรณส์ถานของพระแมม่าร ี 

บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ 

จากนนันําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร ์

เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลูเทยีวบนิท ีTK2325 (บนิภายในประเทศ)

ภตัตาคาร 

Park Inn By Radisson Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช–่สไปซม์ารเ์กต–จตรุสัทกัซมิ - สนามบนิอสิตนับลู

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซงึเป็นพระราชวังทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะทผีสมผสานของยโุรปและ
ตะวันออก ทีไดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรือนของทนีีจะถูกตังเวลาไวท้ ี
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เมอืงคูซาดาซตีังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต ้
ของประเทศตุรกีตัดกับชายฝังทะเลอีเจียนซงึเป็นท่าเรือที

ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพอนัสวยงาม
ของทอ้งทะเลสีฟ้าครมของทะเลอีเจียนจากนนันําท่านสู่

โตมนัดงัเดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืน
สมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนัทยีงัคงหลงเหลอือยูใ่น
ปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซอื

อง ไดเ้วลาอนัสมควร 

ซงึมชีอืเสยีงโด่งดังของประเทศ
ตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทผีลติหนังทมีคีุณภาพทสีดุ อกีทังยังผลติเสอืหนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ี

อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

Ramada Resort Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 

ทขีนานนามว่า มหานครแห่งแรกและ

ปีทแีลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มได ้
บนัน ีนําทา่นชมหอ้งอาบนําแบบโรมนัโบราณ (ROMAN 

, หอ้งสมดุโบราณทมีวีธิกีาร
เก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสงิทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทมีคีวามปราณีต

) 

 

สนามบนิอสิตนับลู 

ซงึเป็นพระราชวังทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะทผีสมผสานของยโุรปและ
ตะวันออก ทีไดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรือนของทนีีจะถูกตังเวลาไวท้ ี
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09.05 น. ซงึเป็นเวลาที เคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแก่อสัญกรรม ในวันท ี10 พ.ย. ค.ศ. 
1938จากนนันําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ท่านสามารถเลอืก
ซอืของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่่าจะเป็นเครอืงประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขนึ
ชอืของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถวัพทิาชโิอ ซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย   

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ 

จากนันนําท่านสู ่จตรุสัทกัซมิ (Taksim Square) เป็น
สถานท่องเทยีวสําคัญทมีชีอืเสยีงและถอืเป็นหัวใจของอสิ
ตันบูลสมัยใหม่ อสิระใหท้่านเก็บภาพสสีันของวถิีชวีติคน
เมอืงอสิตันบลูและชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู 

**คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั ** 

วนัทสีบิ อสิตนับลู - กรงุเทพ 

01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) 

15.00น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ 

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันโีดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง( พ.ค -ธ.ค 62 )                      ราคา/ บาท  

พฤษภาคม 62 

3—12 พ.ค // 10-19 พ.ค // 24 พ.ค -2 ม.ิย 

มถินุายน 62 

1-10 ม.ิย // 14-23 ม.ิย //21-30 ม.ิย  

กรกฎาคม 62 

12-21 ก.ค  

สงิหาคม 62 

9-18 ส.ค  

กนัยายน 62 

20-29 ก.ย  

ตลุาคม 62 

10-19// 17-26 // 18-27 // 19-28 // 22-31ต.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 

 

46,500.- 
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1-10 ธ.ค  

พกัเดยีวเพมิ 7,900.- 

ราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ

1.ราคานสีําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์
เพมิทา่นละ3,900 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  

1.   คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ เทยีวบนิชนัประหยดั(กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เทยีวบนิภายในประเทศ 2 เทยีว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีวพรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง  
4.    คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
5.    คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ , นําดมืวันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทกุแหง่ทรีะบตุามรายการ 
7.    คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ ์
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  

1.คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% ฯลฯ 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4.คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ 
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ทา่น 
6.คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถนิ ( 98USD/คน/ทรปิ)ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
7.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ  
8.คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครงัแรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ี ทรีะบบุนหนา้ตัวเทา่นัน จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทงัสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการคนืเงนิ  ทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธ ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังที
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน
สทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ  

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45วัน มฉิะนันบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิ
ทังหมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย  
15 ทา่น ซงึในกรณีนทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ 
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์
และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณทีทีา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณ ี 
5. ในกรณีทที่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม ่
รับผดิชอบใดๆในการททีา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู-
หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
7. ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอัตรา ค่านํามัน 
หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธทิจีะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณ ี
9. สําหรับทนัีง Long Legโดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการ
บนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างการแข็งแรง สามารถสอืสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้นืได ้
อย่างรวดเร็ว ในกรณีทเีครอืงบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักของ
ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้นัีง Long Leg ขนึอยู่กับทาง
เจา้หนา้ทเีชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน และมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิตามทสีายการบนิเรยีกเก็บ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ  

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น 
เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทพีักเดยีวกรณุาชําระคา่พักเดยีวเพมิ)  

 กรณเีดนิทางเป็นตัวกรุ๊ป หากออกตัวแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ทา่นละ 1 ใบ นําหนกัไมเ่กนิ 20ก.ก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) 

นําหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว กรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ  

2. เนืองจากการท่องเทยีวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทจีะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธใินการใชบ้รกิารททีางทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวร์
ทที่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนอืงจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอื
การหลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนําเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิีจะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใช ้
หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขนึอยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซงึมักมคีวามแตกต่างกันซงึอาจจะ
ทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทตีอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งใน
ยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมตํิา เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น
เท่านันในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวน
สทิธÍิ ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ 
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทจีะถอืขนึเครอืงบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็น
ตน้กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขนึบนเครอืงบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุเีป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมี
โลชนันําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครังโดยจะอนุญาตใหถ้อืขนึเครอืง
ไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกันในถุงใสพรอ้มทจีะสําแดงต่อเจา้หนา้ที
รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับนําหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซงึขนึกับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธÍิของ
สายการบนิททีา่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก นําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที
ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นวิ ) + ยาว( 21.5
นิว ) + สูง ( 18 นิว ) ในบางรายการทัวร์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้ากว่ามาตราฐานไดทั้งนีขนึอยูก่ับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในนําหนักสว่นทเีกนิกระเป๋าและสัมภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิไปไมเ่หมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)  


