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อสิตนับูล-เนมรตุ-มาลตัยา-คปัปาโดเจยี-ปามคุคาเล-่คซูาดาซ-ีอซิเมยีร ์
 

ราคาพเิศษ 45,999.- 
 

เดนิทาง มนีาคม-พฤศจกิายน 63 

 

วนัแรก   สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

06.30 น  พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสวุรรณ

ภูมโิดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางท าผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

 

09.25 น. ออกเดนิทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค า่และอาหารเชา้

ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

 

16.15 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีน าทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

ค า่   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร    

หลงัอาหารค า่เขา้สูท่ีพ่ัก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่อง  สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั โดลมาบาเช ่-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-

ตลาดสไปซม์ารเ์กต -จตัรุสัทกัซมิ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต น าชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE 

MOSQUE) สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ ชือ่นี้ไดม้า

จากกระเบื้องเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งข ึน้บน

พื้นที่  ซ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 

1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. 

Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส ิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของ

จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลงัจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้

มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์งักล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ์

สถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลงัจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของ

ศาสนาอสิลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดับ

โมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมพระราชวงั โดลมาบาเช ่(Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งนี้สรา้งโดย สลุตา่นอับดลุ เมอจทิ ซึง่

เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทางวัฒนธรรม และทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมาน จากนัน้

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซ ึง่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก ีตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ 

อีกทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติาลี เช่น Versace , Prada , 

Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั  น าทา่น ลอ่งเรอื

ชอ่งแคบบอสฟอรสั ซ ึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้

กับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้ประมาณ 32 ก.ม. 

ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืว่าสดุขอบของทวีปยุโรป และ

สดุขอบของทวีปเอเชยีมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  

เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี้  ว่ากนัว่าจะกระทัง่ถงึยุคของการน าเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย

ปรากฏว่า กรุงอสิตนับูลถูกถล่มจนเสยีหายอย่างหนักมากอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 

มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรือ

ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของ

บรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้ น าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดช้มสสีนัของตลาด

อยีปิตโ์บราณทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้

อบแหง้อันขึน้ชือ่ของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย น าท่านสูจ่ตัรุสัทกัซมิ 

( Taksim Square) หรอื ย่านทกัซมิ สแควร ์เป็นย่านทีค่กึคักทีส่ดุในมหานครอสิตันบูล เพราะเป็นย่านทีเ่ป็นจุด

ศูนยร์วมของนักท่องเทีย่วทั่วโลก มีช็อปป้ิง สตรีท ทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดโ์ลคอล และแบรนดอ์นิเตอร์

มากมาย แถมยังมบีูตกิโฮเต็ลอพิๆ และบารเ์ก๋ๆ  ใหค้ณุไดช้มบรรยากาศความคกึคกัของถนนเสน้นี้ 

ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม อะดยิามา-เนมรตุ – สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สสุานคาราคซู  

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ  

10.55     เดนิทางสู ่เมอืงอดยิามาน Adiyaman โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2216 

12.50       ถงึสนามบนิ เมอืงอาดยิามาน Adiyaman ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี 

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงเนมรตุซึง่เป็นทีต่ ัง้ของภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) มคีวามสงู 2,134 เมตร มชีือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งรปูสลกัขนาดใหญ่ทีส่รา้งในศตวรรษที ่1 กอ่นครสิตกาลเดมิ ภเูขาลกูนี้เป็นภเูขาไฟมากอ่นและเป็นทีต่ัง้

ของสสุานกษัตรยิแ์ห่งอาณาจกัรโคมายานา(Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหส้ถานทีแ่หง่นี้

เป็นมรดกโลก ในปี 1987 น าทา่นชมสะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพือ่ถวายจักรพรรด ิSeptimius 

Severus เป็นสะพานโรมนัทีส่รา้งดว้ยหนิทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตนั เป็นสะพานทีส่รา้งโดยชาวโรมนัที่

อาจจะมขีนาดใหญ่เป็นอันดบัสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจบุันยังคงอยู่สมบรูณ์แบบ จากนัน้ชมเมอืงโบราณ

อารเ์ซเมยี ซ ึง่เดมิรูจ้ักในนามของป้อมปราการ สรา้งเพือ่ป้องกนั

ไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานทีอ่ยู่อาศยัภายในอุโมงค ์บรเิวณนี้เคยไดร้ับ

การปกครองจาก อเลก็ซานเดอรม์หาราช ผูโ้ดง่ดงั กรฑีาทพัจาก

กรซีผ่านเมอืงตา่งๆมาเรือ่ยจนถงึเอเชยีกลาง หลงัจากพระองค์

ส ิน้พระชนมด์นิแดนทีพ่ระองคเ์คยรวบรวมไวก้แ็ตกออกเป็นเมอืง

ตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแห่งนี้ 

วัฒนธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขา้กบั

ความเชือ่ของคนพืน้เมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู่ 200 ปี กอ่น

จะถกูรวบรวมเขา้กบัจักรวรรดโิรมนัในเวลาตอ่มา น าทา่นชมสสุาน

คาราคซู สสุานของราชนิี Isias และเจา้หญงิ Antiochis และ Aka 

I แห่งโคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 กอ่นครสิตกาล โดยกษัตรยิ์

คนทีส่องแห่งโคมายานา โดยค าว่า Karakus มคีวามหมายว่า นกสดี า โดยชือ่นี้ไดม้าจาก นกอนิทรยีท์ีอ่ยู่ดา้นบนของ

เสาและรูปสลกักษัตรยิแ์ห่งโคมายานา  

ค า่     บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Euphrat Hotel Nemrut  4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ภเูขาเนมรตุ – มาลตัยา –ไคซรี ี-่คปัปาโดเจยี  

05.30น.   ท่านชมความสวยงามของพระอาทติยข์ ึน้ที ่ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญัสว่น

หนึง่ของทรปินี ้ “ภเูขาเนมรตุ เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีส่ดุใน

โลกแห่งหนึง่ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระ

อาทติย  ์ตกดนิ ” องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลก ภูเขาเนมรุตปี ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสสุาน

โดยมรีูปปั้นของตนเองขนาดใหญ่และสงิโตสองตวันกอนิทรี

และเทพเจา้ของเปอเซียไวบ้นภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนหลักขอเรียงว่าระเบียง 3 ดา้น คือดา้นทศิ

เหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝ่ังตะวันตกและฝ่ัง

ตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลกัเทพเจา้ขนาดใหญ่ที่

สลักจากเนื้อหนิของภูเขา สว่นระเบียงทางทศิเหนือไม่มีรูป

สลักเหมือนอีกสองฝ่ัง คาดว่าเป็นที่ชุมนุมในช่วงที่มีการ

ประกอบพธิ ีไม่มีร่องรอยของการสรา้งส ิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณนี้คอืระเบียงฝ่ังตะวันตกระเบียงฝ่ังตะวันออกอยู่ในสภาพ

ดกีว่าฝ่ังตะวันตก รูปสลักหนิสว่นล าตวัยังน่ังอยู่บนบัลลังค ์ความสงู 8-10 เมตร แต่สว่นเศยีรร่วงลงมา แตถู่กจับเรียง

ตัง้ข ึน้เป็นแถว ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรูปสลกัหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สตัว ์2 ชนดิ 
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นี้มหีนา้ทีคุ่ม้คองทกุส ิง่บนหุบเขา รูปสลกัหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, 

สรุยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล ิใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ จากนัน้กลบัสูก่ลบัสุโ่รงแรมทีพ่ัก เพือ่รับประทานอาหาร

เชา้  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสูเ่มอืงมาลตัยา เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงมากของผลไมแ้อพรคิอต น า

ทา่นสูต่ลาด Sire  Bazaar ซึง่เป็นศนูยก์ลางในการคา้สง่ผลไมแ้อพรคิอตทัง้

แอพรคิอตสดและแอพรคิอตแหง้ อีกทัง้ยังมีหลากหลายสนิคา้แปรรูปจาก

แอพรคิอต และผลไมต้ามฤดูกาล อสิระใหท้่านเลือกซือ้และเดนิเล่นชมสสีัน

ของตลาดทอ้งถิน่  

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงไครซรีซี ึง่ตัน้อยู่ตอนกลางของดนิแดนอนาโตเลีย เดมิเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ในยุคสมัยเก่าแก่ น าท่านชม  Sultanhan คาราวานสไรน ์ถูกสรา้งขึน้ในสมัยเซจุกโดยสุลตาล 

Alaeddin Keykubat ในตน้ศตวรรษที ่13 ปัจจุบันยังคงเป็นศนูยก์ลางคา้ทีใ่หญ่ น าทานชมตลาดปลาทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง

นี้  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างทะเลด ากบัภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่า

อัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วัน

เวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิ

เขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า 

“ดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสาย

ไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กัน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ALFINA Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  นครใตด้นิ-หมบูา้นอวานอส-คปัปาโดเกยี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

05.00 น.ส าหรบัท่านที่สนใจน ั่งบอลลูน พร้อมกนั ณ 

บรเิวณล๊อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยู่ในรายการทวัร ์ 

คา่ข ึน้บอลลูนทา่นละ 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ย

เงนิสด และราคา 260 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัร

เครดติ บรษิทัตวัแทนผู ้ให้บรกิารทวัรบ์อลลูนในตุรกี ม ี

ประกนัภยัให้กบัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัที่ท าจาก

เมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งร่อนทุก

ประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

น าทา่นชม นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจาก

ขา้ศกึศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึ

ครองดนิแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะ

หยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้นิแห่งนี้มีครบ

ทกุอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะ

เป็นเมืองขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่่าอากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาว

อากาศอบอุ่น มอีุณหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบาย 
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อากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนั้นน าท่านชม หมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะ

โพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยัเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ หมูบ่า้นอวานอส ซ ึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชือ่เสยีงเกีย่วกับ

เครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์าก

งานปั้นวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชว์เครื่องปั้นหมอ้ทุกบา้น 

อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าที่มี

ตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแม่น ้ ามาลองปั้นใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครื่องใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 

ต่อมาไดเ้ร ิม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบา้น ชมการ

สาธติการท าเครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปา

โดเกยี จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นคือ

ภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย หนิทรง

กระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคญัก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มีคนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บา้น

ถ า้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหนิ”

เหลา่นี้ท ิง้เพือ่ปรับพื้นทีใ่หร้าบเรยีบแต่อย่างใด สว่นบา้นทีป่ลกูสรา้งข ึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทศันียภาพ 

นับเป็นการอยู่อาศัยกบัธรรมชาตอิย่างองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่ จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม 

(Carpet School & Factory) ชมวธิีการทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถือไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ีชือ่เสยีงของตุรก ีก่อนจะน า

ทา่นสูห่บุเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตืน่ตากบัอัศจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตาทีดู่

คลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกว่าพืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ALFINA Cave Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก เมอืงคอนยา-Obruk lake-เมอืงปามคุคาเล ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) อดตีเมืองหลวงของอาณาจักร 

เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ส าคัญของ

ภูมภิาคแถบนี้ โดยระหว่างทางน าท่านชมความสวยงามของ Obruk lake 

ซึง่เกดิจากอุกกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิแอ่งน ้าเป็นธรรมชาตนัิบพันปี ชม

“คาราวานสไรน”์ ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสนิคา้ระหว่างทางของชาว

เตริก์ในสมัยออตโตมัน ในการเดนิทางนี้ทา่นจะไดช้มทศันียภาพทีง่ดงามตาม

ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุกี 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เด ินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย  

เมืองทีม่ีน ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุข ึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของ

เมอืงเกา่แก่สมัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่

รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจาก

การแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็น

ทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์าร

ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988    

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก Lycus River Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด  เมอืงคซูาดาซ-ีหมูบ่า้นออตโตมนั-เมอืงเอฟฟิซุส 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี

ตดักบัชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็นทา่เรอืทีส่ าคญั ระหว่างการเดนิทางทา่นจะได ้

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาครมของทะเลอีเจี้ยน น าทา่นสู่

หมูบ่า้นออตโตมนัดัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรือนสมัยแบบเกา่ของสมัย

ออตโตมันทีย่ังคงหลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน หมู่บา้นแห่งนี้ไดร้ับประกาศใหเ้ป็น

มรดกแห่งชาต ิซึง่มดีไีซน์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของยุคออตโตมัน อสิระใหท้า่นเก็บ

ภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้พืน้เมอืง  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านสู่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สดุใน

เอเชยี ที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มา

ปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและ

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ข ึน้เป็นเมืองหลวง

ตา่งจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมื่อ

สมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึ

ปัจจุบันนี้ น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่

จนถงึทุกวันนี้, หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกส ิง่ทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ

สตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้น าทา่นเก็บภาพประทบัใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแม่มาร ี 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  Ramada Resort Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด เมอืงอซิเมยีร-์พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agora- อสิตนับลู  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยู่ทางปลายสดุทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลยี (Anatolia) หรอืทีเ่รา

มักเรียกกันว่า เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจุบันเมืองอซิเมียรนั์น้ถอืว่าเป็นเมอืงทีม่ีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์

ซ ึง่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกีทีม่ีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เป็นเมอืงในทะเลอเีจยีนทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุรองจากเอเธนส ์ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agora ทีใ่หญ่ทีส่ดุในใจกลางเมอืงใน

โลกและยังเป็นสถานที่เดียวในโลกที่มีโครงสรา้งสามชัน้ Agora ใน 

Namazgah ซึง่เป็นหนึง่ในย่านทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของ Izmir เป็นอาคารหลาย

ชัน้ที่สรา้งข ึน้บนเสาและโคง้รอบ ๆ ลานหนิอ่อนปูขนาดใหญ่ในชว่งยุค

โรมัน Agora ซึ่งแปลว่า“ ตลาด” เป็นพื้นที่ของรัฐที่มีการจัดประชุม

ทางการเมืองและศาลสาธารณะ Agora ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยโรมันไดร้ับการ

ซอ่มแซมครัง้ใหญ่หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวในปีค. ศ. 178 โพไซดอนเป็น

หนึง่ในงานศลิปะทีส่ าคญัทีส่ดุทีพ่บใน Agora ชมประตมิากรรม Demeter 

ทีพ่พิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรแ์ละศลิปะ จากนัน้น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงตาม

อัธยาศัย ถา่ยรูปกบัหอนาฬกิาอซิเมยีร ์หรอืเดนิทางเลน่เลอืกซือ้ขอฝากทีต่ลาดเคเมราลต"ิ (Kemeralti bazaar

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร ์) **อสิระอาหารค า่** 
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17.20-18.45 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู เทีย่วบนิที ่TK2327 (บนิภายในประเทศ)   

20.55 น.   ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับลู - กรงุเทพ 

10.10 น.    เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทบัใจ   

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง ( ม.ีค-พ.ย 63 ) ราคา/ บาท 

มนีาคม 63 

21-29 ม.ีค /28 ม.ีค-05 เม.ย 

 

 

 

 

 

 

45,999.- 

เมษายน 63 

6-14 เม.ย / 14-22 เม.ย /15-23 เม.ย / 16-24 เม.ย / 

18-26 เม.ย /25 เม.ย-3 พ.ค 

พฤษภาคม 63 

2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 

23-31 พ.ค /30 พ.ค-7ม.ิย 

มถินุายน 63 

6-14 ม.ิย / 13-21 ม.ิย /20-28 ม.ิย /27 ม.ิย-5ก.ค 

กรกฎาคม 63 

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 

สงิหาคม 63 

8-16ส.ค  

กนัยายน 63 

12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค 

ตลุาคม 63 

3-11 ต.ค /10-18 ต.ค /17-25 ต.ค 

24 ต.ค-1 พ.ย /31 ต.ค-8พ.ย 

พฤศจกิายน 63 

7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย  

พกัเดีย่วเพ ิม่ 8,900.- 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์

เพ ิม่  ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบุตามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  

3.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย  

7.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่าง

นอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทวัร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 
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6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรือ คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-

หาย ความลา่ชา้ หรอื อุบัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูข ึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน 

หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการ

บนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นได ้

อย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิ หรือมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักของ

ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ข ึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพ่ักเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

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

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัร์

ทีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือ

การหลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงิน) เดนิทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกนัซึง่อาจจะ

ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งใน

ยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น

เท่านัน้ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น

ตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมี

โลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอย่างละเอียดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่ง

ไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  

หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าข ึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ข ึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ

สายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่

ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5

นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  

 

 

 

 

 

  


