
 

  

AMAZING TURKEY RIVERA 2022 
ทวัรต์ุรกรีเิวยีรา่ 9วนั6คนื    

บนิตรง+บนิภายใน2ขา  
สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

 

ท่องดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณีแห่งโลก2ทวีปผสมผสานกนัระหว่างเอเชียเเละยุโรป  

โปรแกรมตรุกีทีจ่ดัสรรอยา่งสมบูรณแ์บบ การนัตีว่าคุม้ค่า  ไม่เหน่ือย เที่ยวครบทุกเมืองสวย  

บินตรงสู่อิสตนับูลกบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์พรอ้มบินในประเทศตรุกีอีก 2 เที่ยวบิน 

อิสตนับลู-อิซเมียร-์คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อนัทาเลีย-ปามุคคาเล่-คปัปาโดเกีย 

พกัโรงแรมระดบั5*  
พกัโรงแรมถ ำ้5ดำวสดุคลำสคิทีค่ปัปำโดเกยี 2คนื 

รำคำเร ิม่ตน้  
45,600.- 

เดนิทำง กนัยำยน -ธนัวำคม 2565 
 

 

 

 

 



 

  

วนัแรก   สนำมบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

 
19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคำเตอรเ์ช็คอนิสำยกำรบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
23.30 น. ออกเดนิทำงสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 
 
วนัทีส่อง  สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระรำชวงั โดลมำบำเช ่-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลำดส

ไปซม์ำรเ์กต -จตัรุสัทกัซมิ 
06.10 น. เดนิทำงถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร  
หลังจำกนัน้น ำทกุท่ำนสูเ่มอืงอสิตันบูล ชมสนำมแขง่มำ้โบรำณของชำวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสลุต่ำนอำหเ์มต น ำชม 

สุเหร่ำสีน ้ำเง ิน (BLUE MOSQUE) สถำนที่ศักดิ์ส ิทธิ์ทำงศำสนำ ที่มีควำม
สวยงำมแห่งหนึง่ ชือ่น้ีไดม้ำจำกกระเบือ้งเคลอืบสนี ้ำเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝำผนังดำ้น
ในและถูกสรำ้งขึน้บนพืน้ที ่ ซึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่ำนอำห

เม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลำสรำ้งทัง้หมด7 ปีและ จำกนั้นน ำท่ำนชม โบสถเ์ซนต์
โซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บักำรยกยอ่งใหเ้ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบรำณ สรำ้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของ
จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถ์ครสิตแ์ต่หลังจำกจักรวรรดอิอตโตมันเขำ้มำ
ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกล่ำวมำเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถำน
แห่งชำตใินสมัย เคมำล อะตำเตริก์ หลังจำกทีเ่ป็นโบสถใ์นศำสนำครสิตเ์ป็นเวลำกว่ำ 916 ปี และเป็นมัสยดิของศำสนำ
อสิลำมอกีกว่ำ 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขำ้ชมควำมงำมและควำมยิง่ใหญ่ ภำยในมภีำพประดับโมเสกทองที่
สมบรูณ์บง่บอกถงึควำมศรัทธำอันแรงกลำ้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์ำสนำ  
**หมำยเหต ุกรณีเดนิทำงชว่งเดอืนเมษำยน-กลำงพฤษภำคม ทำงเรำจะน ำทำ่นชมสวนดอกทปิลปิ** 
เทีย่ง   บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนชมพระรำชวงั โดลมำบำเช่ (Dolmabache Palace) พระรำชวังแห่งน้ีสรำ้งโดย สุลต่ำนอับดุล เมอจทิ ซึง่
เป็นพระรำชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึควำมเจรญิอย่ำงสงูสดุทำงวัฒนธรรม และทำงวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมำน จำกนัน้น ำ 

น ำทำ่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด ำ (The Black Sea) เขำ้กับทะเลมำรม์ำร่ำ (Sea Of 
Marmara) ควำมยำวทัง้สิน้ประมำณ 32 ก.ม. ควำมกวำ้ง ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวำ่สดุขอบของทวปียโุรป และ
สดุขอบของทวปีเอเชยีมำพบกันทีน่ี่  นอกจำกควำมสวยงำมแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศำสตรท์ีส่ ำคัญยิง่ในกำร
ป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย  เพรำะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรำยอยูต่ำมชอ่งแคบเหลำ่น้ี  วำ่กันว่ำจะกระทั่งถงึยุคของกำรน ำเอำเรอื
ปืนใหญม่ำใช ้และไมเ่คยปรำกฏว่ำ กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหำยอยำ่งหนักมำกอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพรำะป้อมปืนดังกล่ำว

น่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีกำรเปิดใชส้ะพำนบอสฟอรัส  ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรเดนิทำง
ไปมระหวำ่งฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมำกขึน้  ขณะลอ่งเรอืท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ
กับทวิทัศน ์สองขำ้งทำง ไมว่่ำจะเป็นพระรำชวังโดลมำบำเช ่หรอืบำ้นเรอืนสไตล์
ยุโรปของบรรดำเศรษฐ ีซึง่ลว้นแต่สวยงำมตระกำรตำทัง้สิน้ น ำท่ำนสู่ ตลำดส
ไปซม์ำรเ์กต อสิระใหท้่ำนไดช้มสสีันของตลำดอยีปิตโ์บรำณท่ำนสำมำรถเลอืก
ซือ้ของฝำกไดใ้นรำคำย่อมเยำว ์ไม่ว่ำจะเป็นเครือ่งประดับ ชำหรอืกำแฟ รวมถงึ
ผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรกอีย่ำง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิำชโิอ ซึง่มี

ใหเ้ลือกซือ้มำกมำย น ำท่ำนสู่จตัุรสัทกัซมิ ( Taksim Square) หรอื ย่ำน
ทกัซมิ สแควร ์เป็นย่ำนทีค่กึคักทีสุ่ดในมหำนครอสิตันบูล เพรำะเป็นย่ำนทีเ่ป็น

จุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีช็อปป้ิง สตรีท ที่รำยลอ้มไปดว้ยรำ้นคำ้ทัง้แบรนด์โลคอล และแบรนดอ์นิเตอร์
มำกมำย แถมยังมบีตูกิโฮเต็ลอพิๆ และบำรเ์ก๋ๆ  ใหค้ณุไดช้มบรรยำกำศควำมคกึคักของถนนเสน้น้ี 
ค ำ่บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก RETAJ ROYAL HOTEL 5 * HOTEL  หรอืเทยีบเท ่

 

วนัทีส่ำม    อซิเมยีร-์คซูำดำซ-ีหมูบ่ำ้นออตโตมนั 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสูส่นำมบนิอสิตนับลู 
09.00 น.น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2320 
11.00 น.เดนิทำงถงึสนำมบนิสนำมบนิอชิเมยีร ์ 
เมอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยู่ทำงปลำยสุดทำงตะวันตกของคำบสมุทรอำนำ
โตเลีย (Anatolia) หรือที่ เรำมักเรียกกันว่ำ เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) 
ปัจจุบันเมอืงอซิเมยีรนั์น้ถอืว่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญทำงประวัตศิำสตรซ์ึง่มี
อำยุเก่ำแก่มำกกว่ำ 5,000 ปี เป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสำมของ
ประเทศตุรก ีตัวเมืองนั้นตัง้อยู่รอบๆอ่ำวขนำดใหญ่ ซึง่พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นถูก
ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขำ อกีทัง้ยังถอืวำ่เป็นเมอืงทีค่่อนขำ้งพลุกพร่ำนไปดว้ยผูค้น 
รวมไปถงึถนนทีค่่อนขำ้งกวำ้ง อำคำรกระจกและศูนยช์็อปป้ิงทีท่ันสมัย น่ันจงึ
ส่งผลใหเ้มืองมีบรรยำกำศของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนยุโรปมำกกว่ำตุรกแีบบ



 

  

ดัง้เดมิ อสิระใหท้ำ่นชมเมอืงและเก็บภำพประทับใจ 
เทีย่ง    บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร     
น ำทำ่นเยีย่มชมโรงงำนเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศ
ที่ผลติหนังที่มีคุณภำพที่สุด อีกทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติำลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  
อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ไดต้ำมอัธยำศัยจำกนัน้ไดเ้วลำอันสมควร น ำทำ่นสูห่มูบ่ำ้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอำรยะธรรม
และบำ้นเรอืนสมัยแบบเกำ่ของสมัยออตโตมันทีย่ังคงหลงเหลอือยูใ่นปัจจุบัน อสิระใหท้ำ่นเก็บภำพประทับใจ และเลอืกชม
ซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง จำกนัน้ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 
ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั  RAMADA RESORT 5*Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส-ปำมคุคำเล ่

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ำนชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบรำณทีม่กีำรบ ำรุงรักษำ
ไวเ้ป็นอย่ำงดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชำวโยนก (Ionian) จำกกรกี ซึง่อพยพ
เขำ้มำปักหลักสรำ้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกำล ต่อมำถูก
รุกรำนเขำ้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซำนเดอรม์หำรำชภำยหลัง
เมือ่โรมันเขำ้ครอบครองก็ไดส้ถำปนำ “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่ำงจังหวัด
ของโรมัน น ำท่ำนเดนิบนถนนหนิออ่นผำ่นใจกลำงเมอืงเกำ่ทีส่องขำ้งทำงเต็มไป
ดว้ยซำกสิง่ก่อสรำ้งเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่ำจะเป็นโรงละครกลำงแจง้ที่
สำมำรถจุผูช้มไดก้ว่ำ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้ำนไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น ำท่ำนชม
หอ้งอำบน ้ ำแบบโรมันโบรำณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน้ี, หอ้งสมุดโบรำณที่มีวธิีกำรเก็บรักษำ
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดทีกุสิง่ทกุอยำ่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวำมออ่นหวำนและฝีมอืปรำณีต  
เทีย่ง    บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร    
จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงปำมคุคำเล ่(PAMUKKALE) หรอืปรำสำทปยุฝ้ำย  เมอืงทีม่นี ้ำพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มำจำก
ใตด้นิผ่ำนซำกปรักหักพังของเมืองเก่ำแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หนำ้ผำผลจำกกำรไหลของน ้ำพุเกลือแร่รอ้นน้ีได ้
กอ่ใหเ้กดิทัศนียภำพของน ้ำตกสขีำวเป็นชัน้ๆหลำยชัน้และผลจำกกำรแข็งตัวของแคลเซยีมท ำใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีำวรำว
หมิะขวำงทำงน ้ำเป็นทำงยำว ซึง่มคีวำมงดงำมมำก ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โล ก ท ำ ง ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ชม 
นค รโบ รำณ เฮีย ร ำ โป ลิส 
(Hierapolis City ) แ ล ะบ่ อ
น ้ำแร่ในอดีตเคยเป็นสระน ้ำรอ้น 
ปัจจุบั น เป็นโรงแรมน ้ ำแ ร่ที่ มี
อุณหภูมิ 35 องศำเซลเซียส 
ประกอบดว้ยดนิปูนและเกลือแร่ 
ไหลเป็นน ้ ำตกจำกที่สูง 100 
เมตรลงสูพ่ืน้ สำยน ้ำทีถ่กูอำกำศเย็นตัวลงท ำใหแ้คลเซยีมตกตะตอน เกดิเป็นอำ่งแคลเซยีมธรรมชำต ิขนำดมหมึำ เรยีกว่ำ 
ปำมกุคำเล ่ในยคุโรมันสถำนทีแ่หง่น้ีเป็นเมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำม 
ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั LYCUSRIVER TERMAL 5* HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ำ้   อนัทำเลยี –ซุม้ประตเูฮเดรยีน-หอนำฬกิำ-จตรุสั Republic -น ำ้ตกลำรำ่ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
เดนิทำงสูเ่มอืงอนัทำเลยีเป็นจังหวดัทีต่ัง้อยูท่ำงดำ้นตะวันตกเฉียงใตข้องอะนำโตเลยีหรอืเอเชยีไมเนอร ์ แถบบรเิวณรมิ
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขำ และยังเป็นเมอืงศนูยก์ลำงกำรปกครองของจังหวัดอันทำลยำดว้ย จังหวดั
น้ีตัง้อยูบ่นทีร่ำบของแพมฟีเลยี (Pamphylia) ซึง่ในอดตีทีน่ำนมำเลว้เป็นแผน่ดนิทีเ่กดิจำกกำรทรุดตวัของกำร
เปลีย่นแปลง ของเปลอืกโลกทีเ่กดิมำจำกแผน่ดนิไหวและกำรระเบดิของภเูขำไฟเป็นผนืแผน่ดนิโบรำณทีอ่ดุมสมบรูณ์ อัน
ทำเลยี ยังเป็นเมอืงทำ่เรอืโบรำณทีเ่คยมคีวำมส ำคญัมำแตใ่นอดตีทีถ่กูสรำ้งโดยจักรพรรดอิัตตำลสุที2่ ซึง่ตอ้งกำรใหเ้ป็น
เหมอืนกับสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ัง้ชือ่เมอืงน้ีวำ่ อตัตำเลยี (Attaleia) ตัวเมอืงอันทำเลยีไดรั้บกำร
บรูณะพัฒนำใหเ้ป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วนำนำชำตจินไดรั้บฉำยำวำ่ รเิวยีรำ่แหง่ตรุก”ี น ำทกุทำ่นชม ซุม้ประตเูฮเดรยีน 
(Hadrain’s Gate) ซึง่สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.130เพือ่เป็นอนุสรณ์ในครัง้ทีจั่กรพรรดฮิำเดรยีนไดเ้ดนิทำงมำทีเ่มอืงน้ีซึง่เป็น
โบรำณสถำนทีม่ ี ชือ่เสยีงทีม่ปีระตทูำงเขำ้ไปยังวงัทีส่วยงำมทีถ่กูสรำ้งดว้ยหนิออ่นเป็นรูปประตถูงึสำมโคง้เพือ่ใหเ้ป็น
เกยีรตยิศแดอ่งคจ์ักรพรรดชิมหอนำฬกิำทีค่ำเล ่ คำปิซ ึ และ จตรุสั Republic ณ จุดนี้ทกุทำ่นจะไดช้มววิอันสวยงำม
ของทะเลเมดเิตเรเนียนทีน่ ้ำทะเลสฟ้ีำตัดใสสะทอ้นสขีองทอ้งฟ้ำ รวมไปถงึภำพขนุเขำของเทอืกเขำโอลมิปัสทีย่ ิง่ใหญ ่
จำกนัน้น ำทกุทำ่นชมหอคอยแหง่สเุหรำ่คอรค์ตุ ซึง่เริม่แรกนัน้สรำ้งเพือ่ใชเ้ป็นวดัในจักรวรรดโิรมัน หลังจำกนัน้ไดถ้กูใช ้

เป็นโบสถถ์วำยแดพ่ระแมม่ำรใีนยคุไบแซนไทนแ์ละทำ้ยทีส่ดุไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหร่ำในยคุอสิลำมครองเมอืง ซึง่ในปัจจุบันน้ี



 

  

ตัวสเุหร่ำช ำรุดแตะหอคอยอะซำน หรอื หอคอยทีใ่ชส้ ำหรับเรยีกในคนละหมำดนัน้ยังคงอยูอ่สิระใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิชมจตรัุส
และตรอกถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมัน 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  
น ำทำ่นชมควำมงำมของน ำ้ตกลำรำ่ซึง่เป็นน ้ำตกทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอันทำเลยีโดยน ้ำตกเกดิจำกแมน่ ้ำดเูดน1ในแมน่ ้ำ
สำยส ำคญัของประเทศทกุทำ่นจะไดช้มสำยธำรทีไ่หลเป็นคลองยำวไหลผำ่นโตรกหนิหลำยชัน้ กอ่ใหเ้กดิเป็นน ้ำตกหลำย
ชัน้หลำยตอน บำงตอนลกัษณะเหมอืนกับล ำธำรเล็กๆ จนไปสิน้สดุทีห่นำ้ผำหนิรมิทะเลกอ่นจะตกลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนจนกลำยเป้นน ้ำตกอกีจุดทีม่คีวำมสวยงำมมำก 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Plaza Antalya 5*HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก    Manavgat waterfall -คอนยำ่-คปัปำโดเจยี 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
เดนิทำงสู่เมอืง Manavgat  ซึง่เป็นเมอืงที่ถูกลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขำ ปก
คลุมไปดว้ยป่ำไมท้ีส่วยงำม มแีม่น ้ำสำยส ำคัญคอืแม่น ้ำ Manavgat ซึง่ไหล
ผ่ำนเมืองใหค้วำมอุดมสมบูรณ์  น ำท่ำนชมควำมงำมของน ้ำตก 
Manavgat waterfall และสำมเหลี่ยมปำกแม่น ้ำที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
ทำงธรรมชำตทิี่ส ำคัญที่สุดของเมือง อสิระใหท้่ำนเก็บภำพควำมประทับ   
ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงคอนยำ่ (Konya) อดตีเมอืงหลวง
ของอำณำจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลำง
ที่ส ำคัญของภูมภิำคแถบน้ี ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกับ ทัศนียภำพที่งดงำม
ตำมธรรมชำตติลอดสองฝ่ังทำง ของภมูภิำคตอนกลำงของตรุก ี 
เทีย่ง     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงคปัปำโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวำ่งทะเลด ำกับภเูขำเทำรุส มคีวำมส ำคัญมำแตโ่บรำณกำล 
เพรำะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทำงสำยไหม เสน้ทำงคำ้ขำยและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยำวจำกตุรกไีปจรดประเทศจีน 
ระหวำ่งทำงน ำทำ่นชม “คำรำวำนสไรน”์ เดนิทำงตอ่สูค่ปัปำโดเจยี ระหวำ่งเดนิทำงทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภำพ
ทีง่ดงำมตำมธรรมชำตติลอดสองฝ่ังทำงของภมูภิำคตอนกลำงของตุรก ีใหท้ำ่นสมัผัสประสบกำรณ์พเิศษพักโรงแรมถ ้ำ ซึง่
เป็นเอกลักษณ์ของคัปปำโดเจยี ใหท้ำ่นพักผอ่นตำมอัธยำศัย ณ ทพีกัโรงแรม  
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั   : ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

* หมำยเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้ำเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทำ่ระดับเดยีวกนั* 

วนัทีเ่จ็ด  นครใตด้นิ- Carpet School -หมูบ่ำ้นของนกพริำบ-อชุซิำร-์อวำนอส 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
05.00 น.      ส ำหรบัท่ำนทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ใน

รำยกำรทวัร ์ คำ่ขึน้บอลลูนทำ่นละ 250 ดอลล่ำสหรฐั ในกรณีทีช่ ำระ
ดว้ยเงนิสด และรำคำ 260 ดอลลำ่สหรฐั ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิำรทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกทำ่น 
แต่ส ำหรบัประกนัภยัทีท่ ำจำกเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึน้บอลลูน 
และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  ดงัน ัน้กำรเลอืกซือ้ Optional Tourรำยกำร
นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทำ่น)** 
น ำท่ำนชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจำกำรขุดเจำะพื้นดนิ
ลงไป 10 กว่ำชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจำกขำ้ศกึศัตรูในยำมสงครำม ของ
ชำวคัปปำโดเจยีในอดตี โดยทัง้จำกชำวอำหรับจำกทำงตะวันออกทีท่ีต่อ้งกำร
เขำ้มำยึดครองดินแดนน้ีเพื่อประโยชน์ทำงกำรคำ้ และชำวโรมันจำกทำง
ตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งกำรทีจ่ะหยุดยัง้กำรเผยแพร่ศำสนำ
ครสิตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย โดยชัน้ลำ่งทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิ



 

  

แหง่น้ีมคีรบทกุอยำ่ง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้ำ, หอ้งถนอนอำหำร, หอ้งครัว, หอ้งอำหำร, โบสถ,์ ทำงหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ 
แมจ้ะเป็นเมอืงขนำดใหญท่ีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลำยชัน้ แตว่ำ่อำกำศในนัน้ถำ่ยเทเย็นสบำย หนำ้รอ้นอำกำศเย็น หนำ้หนำว
อำกำศอบอุน่ มอีุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศำเซลเซยีส และดว้ยกำรออกแบบทีด่ ีมทีำงออกฉุกเฉินทีเ่ป็นทำงระบำยอำกำศ
ไปในตัส ท ำใหอ้ำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก น ำท่ำนชมหมูบ่ำ้นของนกพริำบ โดยชำวบำ้นไดข้ดุเจำะโพรงเจำะรูเอำไวใ้หน้ก
มำอยู่อำศัย น ำท่ำนเขำ้ชมโรงงำนผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีำรทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้่ำ
เป็นสนิคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ีจำกนัน้ 
เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  
น ำทำ่นสู ่เมอืงอชุซิำร ์หมูบ่ำ้นน ำพริำบ เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเดน่คอืภเูขำขนำดใหญม่รูีพรุนเหมอืนรวงผึง้ รำยลอ้มไปดว้ย หนิ
ทรงกระโจม กรวยคว ่ำ และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ ำคัญก็คอืสว่นหนึ่งของหนิเหล่ำน้ีมคีนอำศัยอยู่ภำยใน ในลักษณะ“บำ้น
ถ ำ้” มำชำ้นำนนับจำกอดตีถงึปัจจุบัน เป็นกำรอยูอ่ำศัยแบบ“เจำะเขำ้ไป”ภำยในหนิ โดยไมม่กีำร“ทบุท ำลำยหนิ”เหลำ่น้ีทิง้
เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้ำบเรยีบแต่อยำ่งใด สว่นบำ้นทีป่ลูกสรำ้งขึน้ใหมก่็ท ำอย่ำงกลมกลนื ไมท่ ำลำยทัศนียภำพ นับเป็นกำรอยู่
อำศัยกับธรรมชำตอิย่ำงองิแอบพึง่พิงที่น่ำยกย่องเป็นอย่ำงยิง่ น ำท่ำนสู่ หมู่บำ้นอวำนอส ซึง่เป็นหมู่บำ้นที่มชีือ่เสยีง
เกีย่วกับเครือ่งป้ันดนิเผำ และงำนเซรำมกิ แทบทุกรำ้นจะมผีลติภัณฑจ์ำกงำนป้ันวำงอยูห่นำ้รำ้น แตใ่นบำ้นมโีชวเ์ครือ่งป้ัน
หมอ้ทกุบำ้น อวำนอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีมน่ ้ำไหลผำ่น แตเ่ป็นแมน่ ้ำทีม่ตีะกอนแดง ชำวบำ้นเลยน ำดนิจำกแมน่ ้ำมำลองป้ัน
ใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ำยในบำ้น เช่น ถว้ย ชำม ไห ฯลฯ ต่อมำไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครือ่งประดับ
บำ้น ชมกำรสำธติกำรท ำเครือ่งปัน้ดนิเผำของแบบด ัง้เดมิของชำวคปัปำโดเกยี 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั: ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL  หรอื

เทยีบเทำ่ 
* หมำยเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้ำเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทำ่ระดับเดยีวกนั* 

วนัทีแ่ปด   หบุเขำเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-อสิตนับลู   

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนสูหุ่บเขำเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขำแห่งจนิตนำกำร ตืน่ตำกับอัศจรรยข์องภูมปิระเทศทีแ่ปลกตำทีดู่
คลำ้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรือดำวเครำะหด์วงอืน่ ในจักรวำลมำกกว่ำพืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตำ อสิระใหท้่ำน
เก็บภำพ panoramic view   
เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 
บำ่ย จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงไครซรี ีน ำท่ำนสูย่่ำนชอ้ปป้ิงใหท้่ำนไดม้เีวลำเลอืกชือ้ของฝำกตำ่งๆ กอ่นจะไดเ้วลำสมควร
น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ Kayseri   
18.20-19.50 น. เดนิทำงสูเ่มอืงอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภำยในประเทศ)   
**ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 
 

วนัทีเ่กำ้ กรงุเทพ   

01.45 น.  ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 9 ชัว่โมง) 
15.25 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีำพและควำมประทับใจ  
  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง / อตัรำคำ่บรกิำร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่ำคำตอ่ทำ่น 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 2565 รำคำ/บำท 

9-17 ก.ย 
6-14 ต.ค 

21-29 ต.ค 
28 ต.ค-5 พ.ย   
11-19 พ.ย   
2-10 ธ.ค 
9-17 ธ.ค  
 

 

45,600 

30 ธ.ค 65 – 7 ม.ค 66  (NEW YEAR 2023) 

49,850 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900 

 
 



 

  

หมำยเหต ุ 
1. รำคำนีส้ ำหรบัผูโ้ดยสำร 25 ทำ่น หำกผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคำ่ทวัรเ์พิม่  ทำ่น

ละ 4,000 บำท  

2. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษแลว้  

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   
1.     คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด กระเป๋ำเดนิทำง น.น. ไมเ่กนิ 30 ก.ก./ทำ่น  (กรงุเทพ-อสิตนับลู-

กรงุเทพ ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คำ่ภำษีสนำมบนิ, คำ่ภำษีน ้ำมัน, คำ่ประกันภัยทำงอำกำศ, คำ่ภำษีประเทศตรุก ี

3.    คำ่พำหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวำ่งน ำเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง     

4.    คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คำ่อำหำรทกุมือ้ทีร่ะบตุำมรำยกำร , น ้ำดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีแ่ละกำรแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุำมรำยกำร    

7.    คำ่บรกิำรน ำทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรผ์ูม้ปีระสบกำรณ์    
8.    คำ่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000.- บำท   
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  
1.คำ่จัดท ำหนังสอืเดนิทำง  
2.ภำษีตำ่ง ๆ เชน่ ภำษี 7% ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ฯลฯ  
3.คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, มนิบิำรแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
4.คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรำยกำร  
5.คำ่ยกขนกระเป๋ำเดนิทำงทำ่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทำ่น  
6.คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ-ทปิหวัหนำ้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ (90 USD/คน/ทรปิ) ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ย 
7.   คำ่ประกนัสขุภำพกำรเดนิทำง กรณป่ีวยเขำ้ตอ้งรกัษำตวัเขำ้โรงพยำบำลในตำ่งประเทศ  
 
 
เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. ในกำรจองครัง้แรกมัดจ ำทำ่นละ 25,000 บำท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช ำระกอ่นเดนิทำง 30 วัน  

2. เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ ทีร่ะบบุนหนำ้ตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้ับทำ่น 

3. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่น    

สละสทิธิ ์ ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำรเดนิทำง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมำยเหต ุ 

1. กำรยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 60 วนัท ำกำร บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิหลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 59-30 วนัท ำกำร  หกัคำ่มดัจ ำ 15,000 บำท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 29-15 วนัท ำกำร หกัมดัจ ำ 25,000 บำท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 14-1 วนัท ำกำร หกัคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน   

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 15 
ทำ่น ซึง่ในกรณีน้ีทำงบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ   

4.    บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคำ่ทัวร ์ในกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธในกำรใหว้ซีำ่ หรอื ปฏเิสธเขำ้เมอืง ในทกุกรณี   
5.    ในกรณีทีท่ำ่นผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์เลม่สนี ้ำเงนิ (รำชกำร) ในกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในกำรทีท่ำ่นอำจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขำ้เมอืง เพรำะโดยปกตใินกำรทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6.    บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือกำร 

ควบคมุของทำงบรษัิทฯ หรอื คำ่ใชจ่้ำยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญู-
หำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื อบุตัเิหตตุำ่ง ๆ  



 

  

7.    รำคำน้ีคดิตำมรำคำบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หำกมกีำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสงูขึน้ ตำมอัตรำ คำ่น ้ำมัน หรอื 
คำ่เงนิแลกเปลีย่น ทำงบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 
8.    เน่ืองจำกรำยกำรทัวรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำร
เขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 
 
ขอ้แนะน ำและแจง้เพือ่ทรำบ   

• ส ำหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิำรเฉพำะบำงโรงแรมเทำ่นัน้ กรณีเดนิทำงเป็นผูใ้หญ ่3 ทำ่น แนะน ำใหท้ำ่น เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทำ่นทีพั่กเดีย่วกรุณำช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไมส่ำมำรถขอคนืเงนิได ้และไมส่ำมำรถเปลีย่นวันเดนิทำงได ้ 

• กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลด ทำ่นละ 1 ใบ น ้ำหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้ำหนักไมเ่กนิ 

7 ก.ก.  

 

หมำยเหต ุ:  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยั อำท ิกำรลำ่ชำ้ของสำย

กำรบนิ กำรนัดหยดุงำน กำรประทว้ง ภัยธรรมชำต ิกำรกอ่จรำจล อบุตัเิหต ุปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะค ำนงึ

และรักษำผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงไวใ้หไ้ดม้ำกทีส่ดุ  

2. เน่ืองจำกกำรทอ่งเทีย่วน้ี เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในตำ่งประเทศ ทำ่นไมส่ำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่ำ่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในกำรใชบ้รกิำรทีท่ำงทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทำ่นไดท้ ำกำรตกลง หรอื แจง้

ใหท้รำบ กอ่นเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ หำกทำ่นถกูปฎเิสธกำรตรวจคนเขำ้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีท่ำ่น

ช ำระมำแลว้ หำกทำ่นถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง อันเน่ืองจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย หรอืกำรหลบหนี

เขำ้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หำกทำ่นถกูปฎเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพรำะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทำง

บคุคลธรรมดำ เลม่สเีลอืดหม ู

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่ TWN/DBL ) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก ำหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวำมแตกตำ่งกันซึง่อำจจะท ำ

ใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตำมทีต่อ้งกำรหรอื อำจไมส่ำมำรถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้ โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ำ่ เครือ่งปรับอำกำศทีม่จีะใหบ้รกิำรในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้ในกรณีทีม่ี

กำรจัดประชมุนำนำชำต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในกำรปรับเปลีย่น

หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณำงดน ำของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋ำใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเลบ็ทกุขนำดตะไบเลบ็เป็ นตน้ก
รุณำใส ่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่ำ้มน ำตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเดด็ขำด วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอำทคิรมีโลชัน่
น ้ำหอมยำสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลำ้เป็นตน้จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 
10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงตอ่เจำ้หนำ้ทีรั่กษำควำม
ปลอดภัยตำมมำตรำกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรอืนระหวำ่งประเทศ( ICAO )  
หำกทำ่นซือ่สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทำงเทีย่วบนิจงึสำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดแ้ละหำ้ม
มร่ีองรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเดด็ขำด  
 
สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ  
ส ำหรับน ้ำหนักของสมัภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสำยกำรบนิ) กำรเรยีกเก็บคำ่ระวำงน ้ำหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสำย
กำรบนิทีท่ำ่นไมอ่ำจปฎเิสธไดห้ำก น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระทีท่ำงสำย
กำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวำมกวำ้ง ( 9.75นิว้ ) + ยำว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 
18 นิว้ ) ในบำงรำยกำรทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศน ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่
มำตรำฐำนไดท้ัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภำระ ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยใน



 

  

น ้ำหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋ำและสมัภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญเ่กนิไปไมเ่หมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถอืขึน้เครือ่งบนิ 
(Hand carry)  
 

**เมือ่ทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัใน
ขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

 

BY Finn air 


