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วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.30 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

06.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่เมืองอสิตันบูล ชมสนามแข่งมา้
โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์
เมต จากนั้นน าชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) 
สถานที่ศักดิส์ทิธิท์างศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง 
ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถูกสรา้งขึ้นบนพื้นที่  ซึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้น าชม โบสถเ์ซนต์
โซ เฟี ย  (St. Sophia) ซึ่ ง เป็ นศิล ป ะแบบ ไบแซน
ไทม์ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถ์
ครสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ได ้
เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็น
เวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม
ความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้
ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 
น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุุษของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่อง
แคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์า
ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. 
ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบ
ของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี  
นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  
เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น้ี  วา่กันวา่
จะกระทั่งถงึยุคของการน าเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย
ปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมา
กอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าให ้
เกดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ี
ซึง่ลว้นแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอื
กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้
มากมาย  

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมอืง
ที่ ตั ้ ง อ ยู่ ท า งทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก ข อ งตุ รกี  มี
ความส าคัญแ ละใหญ่ เป็นอันดับที่  4 ของ
ประเทศและเมืองน้ียังมีชื่อเสียงทางดา้นเสน้
ไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ในอดีตเคย
เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออต
โตมาน ตัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ได ้
ยา้ยเมืองหลวงไปตัง้ที่เอดิร์เน ที่อยู่ทางดา้น
เหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น าท่านสู่

ต ล าด ผ้ า ไห ม เมื อ งบู ร์ซ า  Bursa Silk 
Market  โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภัณฑ์
จากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีนัของผา้ไหมทีส่ดใสน่ีเองทีท่ าใหต้ลาดแหง่น้ีกลายเป็นตลาดทีส่วยงาม
ทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่อังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซึง่ตัง้อยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอเีจียน เมอืง
แห่งน้ีจงึเคยเป็นชุมทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรอืเชือ่มต่อเอเชยีกับยุโรป น าท่านชมมา้ไมจ้ าลอง
แหง่กรงุทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทุ า
ใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยู่กลางเมอืง จากนัน้
เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Buyuk Truva Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที่ตัง้อยู่ทางดา้น
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั ้งเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ถูกสรา้งในราวปี 281-133 
กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคสุ ทีเ่ป็ นแม่ทัพของอเล็กซานเด อร์
มหาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้ับโรมัน 
น าทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่ว่งเลยมานับพันปี
ในอดตีนัน้เมอืงน้ีคอืเมอืงทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้
ในสมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบันน้ีเป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการ
สรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีันสดใน อสิระใหท้่านเดนิ
ชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 
เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดินทางสู่เมืองคูซาดาซีตั ้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตุรกีตัดกับชายฝ่ังทะเลอีเจี้ยนซึง่เป็นท่าเรือที่ส าคัญ 

ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอเีจีย้น จากน ัน้
น าทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนั
ทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 
ไดเ้วลาอนัสมมควร 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมือง
โบราณ ทีข่นานนามวา่ มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุ
ในเอเชยี ที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่งเคย
เป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้
มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อน
ครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยี



 

และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึน้เป็น
เมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไป
ดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) 
ที่ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน้ี, หอ้งสมุดโบราณที่มีวธิกีารเก็บรักษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้น าท่าน
เก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแม่มาร ี(Virgin Mary Statue) จากนัน้น าท่านเยีย่มชม
โรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ตุรกีเป็น
ประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , 
Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย   

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่
รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของ
เมอืงเก่าแกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการ
ไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของ
น ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
น ้ าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่    บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Lycus 
River Thermal Hotel 5* เทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมภิาคแถบน้ี ระหว่างทางน าท่านชมตวามสวยงามของ 
Obruk lake ซึง่เกดิจากอุกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ทีพ่ักแรม
และทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลด ากับภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ
อันน่าอัศจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา
และน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี และยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจนี ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพ
ทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี  ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท
และทัศนียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกับภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-เมอืงอชุซิาร-์หมูบ่า้นอวานอส 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ ค่าขึ้นบอลลูน
ท่านละ 250 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และ
ราคา 260 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีที่ช าระด้วยบตัรเครดติ 
บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยั
ใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท  ดงัน ัน้
การเลอืกซื้อ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิ



 

ของแตล่ะทา่น)**  
น าท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขุดเจาะพื้นดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช ้

เป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 
ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย โดยชัน้
ล่างที่ล ึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งน้ีมีครบทุกอย่าง ทั ้งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ีข่ดุลกึ
ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี
อุณหภูมเิฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย
อากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่มรูีพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่าน้ีมคีนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบท าลายหนิ”เหล่าน้ีทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแต่อย่างใด สว่นบา้นทีป่ลูก
สรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง น าท่านสู่ หมู่บ ้านอวานอส ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครือ่งป้ันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานป้ันวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชว์
เครือ่งป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้น
เลยน าดนิจากแม่น ้ามาลองปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 
ตอ่มาไดเ้ริม่ป้ันพวกโอง่ แจกัน และเครือ่งประดับบา้น ชมการสาธติการท าเครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบ
ด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีแ่ปด  หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมูบ่า้นของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School-สกรีสีอร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบ
เขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรยข์องภมูปิระเทศที่
แปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง
อืน่ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรง
แปลกตา อิสระใหท้่านเก็บภาพ panoramic view  
จากนัน้น าท่านชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น
ไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัยเพื่อจะ
ไดเ้ก็บขี้นกพิราบไป จากนั้นน าท่านสู่หุบเขาพาซา
แบค (Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาติแปลกตา
ของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบน
แปลกตาสวยงามมากไมม่ทีีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บ
ภาพประทับใจไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชม
วธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ี ่มุง่หนา้สูย่อดเขา Erciyes ซึง่เป็นแหลง่สกรีสีอรท์ ผูท้ีช่อบเลน่

สกตีา่งนยิมมาเลน่สกกีันในฤดหูนาวทีย่อดเขาแหง่น้ี อสิระเลน่สกตีามอัธยาศัย (ไมร่วมคา่อปุกรณ์เลน่
สก)ี หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหมิะที่ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาซึง่เป็นทัศนียภาพที่สวยงามของ
ประเทศตรุก ีหมายเหตทุ ัง้นีก้ารเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง จากนัน้น าท่านสูย่า่นชอ้ปป้ิงให ้
ทา่นไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

20.10-21.40 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 
**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   



 

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั**** 

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565 (9วนั6คนื) ราคา/ บาท 

30 ธ.ค.65 -7 ม.ค 2566  HAPPY NEW YEAR 46,500 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 

 
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

หมายเหต ุ.- 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการ

เก็บคา่ทวัรเ์พิม่  ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)  

        และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  
7.   คา่ตรวจ PCR หรอื Antigen Test กรณสีายการบนิหรอืสถานทีเ่ขา้ชมบางแหง่ใหแ้สดงผล 
8.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณป่ีวยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 
9.   คา่กกัตวัเขา้ประเทศไทยตามมาตรการของรฐับาลไทย   
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าทา่นละ 25,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  



 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 15,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 20,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนัก 

ไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

 

 



 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเช่นมดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น
สทิธÍิของสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋า
สมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว 
( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

 
 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 


