
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 36,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บำท 
สงิหำคม  12-19 ส.ค. 61 

กนัยำยน  02-09 / 08-15  / 09-16 / 15-22 / 16-23 / 23-30 ก.ย. 61 

 29 ก.ย.-06 ต.ค. / 30 ก.ย.-07 ต.ค. 61 

ตลุำคม  20-27 ต.ค. 61 

พฤศจกิำยน  03-10 / 04-11 / 10-17 / 11-18 / 17-24 / 18-25 / 24 พ.ย.-01 ธ.ค. 61 

 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 37,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บำท 
ธนัวำคม  01-08 / 02-09 / 08-15 / 09-16 ธ.ค. 61 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 43,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 7,000 บำท 

ธนัวำคม  25 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 / 26 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 / 27 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 44,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 8,000 บำท 
ธนัวำคม  29 ธ.ค. 61-05 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. 61-06 ม.ค. 62 

 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 

18.30 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U  ประต ู10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ   คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 65  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.30 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ฮปิโปโดรม-สุเหรำ่สนี ้ำเงิน-เซนตโ์ซเฟีย-อุโมงคเ์ก็บน ้ำใตด้นิ 

                                                     เยเรบำตนั-พระรำชวงัทอปกำปึ-ชอ้ปป้ิงแกรนดบ์ำรซ์ำร ์

05.50 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้    ให ้

ทา่นไดม้เีวลา ท าภารกจิสว่นตวั หรอืบางทา่นทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ีเ่คานเ์ตอรร์บัแลกเงนิ 

เมือ่เสรจ็ภารกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้ มุ่งหนา้สูภ่ตัตาคาร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายที่

ยาว 20 เมตร แตก่ระน้ันก็ยงัสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลกัอนัมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ 

จากน้ันน าทา่นชม สุเหรำ่สนี ้ำเงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้ง

สนี า้เงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นช ัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณ์

เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ 

เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ หมำยเหต ุ  เน่ืองจากทางรฐับาลประเทศตรุก ีประกาศปิดปรบัปรงุ สเุหรา่สนี า้

เงนิ เร ิม่ตัง้แตเ่ดอืน มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป ทางบรษิทัฯ ขอเปลีย่นเป็นเขา้ชมความงดงามภายใน 

สุเหรำ่นูรุสมำนิเย่ Nurousmaniye Mosque แทน สุเหรำ่สนี ้ำเงิน จากน้ันน าทา่นเดนิตอ่ไปชม

สถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia 

Sophia ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์

ภายในมเีสางามค า้ทีส่ลกัอยา่งวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ สง่ ทา่นสู ่อุโมงคเ์ก็บน ้ำเยเรบำตนั 

Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน า้ส าหรบัใชใ้น

พระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที ่กรงุอสิตนับูล ถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ใหป้ระชาชนไดม้นี า้ใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าทา่นชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่ 2 เปลีย่นเป็น

พพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปิ หอ้งทีโ่ดง่ดงัและเป็นทีส่นใจคอืหอ้ง



ทอ้งพระคลงัอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิ และวตัถลุ า้คา่มากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปึดา้มประดบัดว้ยมรกต

ใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรตั เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญั สง่ทา้ยชว่งบ่าย ดว้ยการน าทา่นสู่ยา่นการคา้ชือ่ดงั 

“แกรนดบ์ำรซ์ำร”์ Grand Bazaar ซึง่เป็นตลาดเกา่แกท่ีส่รา้งในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรม

และทองทีใ่หญท่ีส่ดุของตรุก ี มรีา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ เลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ี

ช ือ่เสยีงของตรุกอียา่งจใุจ เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่       

พกัคำ้งคนื ที ่    Retaj Royale Hotel 5*   หรอืเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตรุก ี 

วนัสำมของกำรเดนิทำง     ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระรำชวงัโดลมำบำเช-่ชอ้ปป้ิง 

                                                    สไปซ ์มำรเ์ก็ต-เมอืงชำนคัคำเล่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่น ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาด

ใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชยี เช ือ่มระหวา่ง 

ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กบั ทะเลมำรม์ำรำ่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ให ้

ทา่นไดช้มทวิทศันท์ ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรสัทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่

ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ น าทา่นเขา้ชม 

พระรำชวงัโดลมำบำเช ่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่ง

สงูสดุทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถขุองจกัรวรรดอิอตโตมนั ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะ

ผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกทีไ่ดร้บัการตกแตง่อย่างสวยงาม และไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ 

ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ ึง่อยูเ่หนืออา่วเล็ก ๆ ที ่ ชอ่งแคบบอส

ฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเรม็ ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้

เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตนั สง่ทา้ยคร ึง่วนัชว่งเชา้ดว้ยการน าทา่นสู ่ย่ำนชอ้ปป้ิง ตลำดส

ไปซ ์ มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเคร ือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา 

ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งช ือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะ

เป็นถัว่พทิาชโิอ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้เลยีบชายฝ่ังสู ่ เมอืงอเีซยีบทั Eceabat (ระยะทาง 307 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4.20 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงเล็ก ๆ ทีอ่ยูบ่รเิวณทา่เรอืทีจ่ะขา้มฟากสู ่ เมอืงชานัคคาเล ่

ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ีส่วยงามของขนุเขาสลบักบัรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรอืน

ของบรรดาเหลา่เศรษฐ ีปศุสตัว ์แปลงการเกษตร เมอืงถงึทา่เรอื ณ เมอืงอเีซยีบทัแลว้  น าทา่นขา้มฟากสู ่

เมอืงชำนคัคำเล่ Canakkale (ใชเ้วลาน่ังเรอื ประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

พกัคำ้งคนื ที ่Kolin Hotel  5*    หรอืเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตรุก ี

วนัสีข่องกำรเดนิทำง     มำ้ไมเ้มอืงทรอย-วหิำรอะโครโปลสิ-เมอืงคูซำดำซ ึ

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นสู ่กรุงทรอย Troy ชม มำ้ไมแ้ห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อนัโดง่ดงั 

เป็นหน่ึงในอาวธุยทุโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยัน้ัน สรา้งขึน้ เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกที่

หลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่

เมอืงเปอรก์ำมมั Pergamum เป็นสถานทีต่ ัง้ของโบราณสถานทีส่ าคญั 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าทา่นชมความสวยงามของ วหิำรอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถกูกลา่วขวญัถงึประหน่ึงดนิแดนในเทพ

นิยายม ี โรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกซึง่จผุูช้มไดถ้งึ10,000 คน ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัโบราณสถานทีม่ี

ความสวยงาม และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของชาวเตริก์ในสมยัโบราณ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเก็บไวเ้ป็นที่

ระลกึไดต้ามอธัยาศยั น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงคูซำดำซ ึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3.20 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัทางการคา้อกีเมอืงหน่ึงของตรุก ี



ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

พกัคำ้งคนื ที ่Le Bleu Hotel  5*    หรอืเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตรุก ี

วนัหำ้ของกำรเดนิทำง     บำ้นพระแม่มำร-ีเมอืงโบรำณเอฟฟิซสุ-เมอืงปำมุคคำเล่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นสูเ่ยีย่มชม บำ้นพระแม่มำร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เช ือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีา

อาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลงันี ้ ถกูคน้พบอยา่ปาฏหิารยิ ์ โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมนั ชือ่ แอนนา 

แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่

ไวใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้น

หลงันี ้จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับา้นพระแม่มารไีดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอฐิช ัน้เดยีว ภายในมรีปูป้ัน

ของพระแม่มาร ี ซ ึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้น มี

กอ๊กน า้สามกอ๊ก ที ่มคีวำมเชือ่ว่ำเป็นกอ๊กน ้ำทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิ ์แทนควำมเชือ่ในเร ือ่ง สุขภำพ 

ควำมร ำ่รวย และควำมรกั ถดัจากกอ๊กน า้เป็น ก ำแพงอธษิฐำน ซ ึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ิง่ที่

ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน ไดเ้วลาพอสมควรน าเดนิทา่นสู ่

เมอืงโบรำณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั ชม 

อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณข์อง นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และอาคาร

ส าคญัอกีแห่งคอื วหิำรแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจ่กัรพรรดเิฮ

เดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแห่งนีค้อือยูใ่นสภาพทีส่มบูรณม์าก จากน้ันปิดทา้ยกนัทีส่ิง่กอ่สรา้งทีม่ี

ขนาดใหญท่ีสุ่ดในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาให ้

เป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุน้ัน สรา้งสมยักรกี

โบราณ แตพ่วกโรมนัมาปรบัปรงุใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้ น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงั

คณุภำพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัใน

อติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากน้ันน าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เป็นอกีหน่ึงเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก    น าทา่นชม

ความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิ ณ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale ค าวา่ “ปำมุคคำเล่” ในภาษาตรุก ี

หมายถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้ำย และ Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็นน า้ตก

หนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน า้ใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปูน (แค

ลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คำลดำก”ึ ทีต่ ัง้อยูห่่างออกไปทาง

ทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร ิว้ เป็นแอง่ เป็นช ัน้ ลดหลัน่

กนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์าก

จะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ ปำมุคคำเล่ ไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก

ทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าทา่นชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่) เมอืง

แห่งน า้พุเกลอืแรร่อ้น น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน า้ เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครง

และน า้ตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย น า้แรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะช ัน้จะแข็งเป็น

หนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์ น า้แรนี่ม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส 

ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 

ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรค

ได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่Pam Thermal  Hotel 5*    หรอืเทยีบเท่ำ มำตรฐำนตรุก ี  

          



วนัหกของกำรเดนิทำง     เมอืงคอนย่ำ-พพิธิภณัฑเ์มฟลำน่ำ-เมอืงคปัปำโดเกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมอืง

ทีนิ่ยมใชเ้ป็นจดุพกัของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจกุเตริก์ ซ ึง่เป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุน้ันเรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ า้ของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

ทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามใช ้

ส าหรบัท าสมาธ ิ Whirling Dervishes โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปท าการ

หมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายกอ่นทีจ่ะไปหมุนได ้ ผูท้ีม่สีมาธมิากตวัจะลอยขึน้เมือ่

หมุนไปชว่งเวลาหน่ึง กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม สว่นหน่ึงของ 

พพิธิภณัฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดนิ รูม ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอก

เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมาย

ตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสสุานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์ บดิา และบุตรของเมฟลาดว้ย 

จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.20 ช ัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะพกัเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine 

สถานทีพ่กัแรมของพ่อคา้ชาว เตริก์ สมยัออตโตมนั ทีย่ิง่ใหญ ่

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากน้ันน าทา่นชม “ระบ ำหน้ำทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคำ้งคนื ที ่    Uchisar Kaya Cave Hotel  5*    สไตล ์โรงแรมถ ำ้ 

    !!หมำยเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เตม็ ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน 

วนัเจ็ดของกำรเดนิทำง     นครใตด้นิไคมคัล-ึพพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ เกอเรเม่-เขำ้ชมบำ้น 

                                                   ของมนุษยถ์ ำ้-ชอ้ปป้ิง-อสิตนับูล-กรุงเทพมหำนคร 

05.00 น. ส าหรบัทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

(ทวัรน์ั่งบอลลนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในคำ่ทวัร ์คำ่ขึน้บอลลูนประมำณท่ำนละ 230USD ในกรณีที่

ช ำระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษิทับอลลนู รอรบัทา่น เพือ่เปิดประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่ควรพลาด 

(ส ำหรบัท่ำนทีไ่ม่ไดซ้ ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ำมอธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัรนูครใตด้นิไคมคัลมีี

ช ัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนีม้คีรบเคร ือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้ง

ถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืงแบบบุฟเฟต ์

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนา

ครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อป

เป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัภเูขารปูทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั น าทา่นชม เมอืงคปัปำโด

เกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหนิ 

และเสารปูทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม คปัปำโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุน่แรก ๆ 

ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ ดนิแดนมำ้พนัธุด์ ี ต ัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ี เป็นพืน้ทีเ่กดิจาก

การระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมา



และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บรเิวณจนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ัน้ใหม่ขึน้มา จากน้ันกระแส น า้ ลม 

ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นหนิ แผ่นดนิภเูขาไฟไปเร ือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปู แทง่ กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดู

ประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกนัวา่ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนส

โกไ้ดป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแห่งแรก

ของตรุก ีพเิศษ!! เขำ้ชมบำ้นพกัของมนุษยถ์ ำ้พืน้เมอืง Local Cave House ของชาวพืน้เมอืง 

Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ี เมือ่มผีูม้าเยีย่มเยยีนก็จะมอบ

ชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพือ่แสดงถงึน า้ใจและมติรภาพระหวา่งเพือ่นใหม่ จากน้ันอสิระใหท้า่น

ไดถ้า่ยภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผีูค้นอาศยัอยูจ่รงิๆ จากน้ันใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงำนทอพรม และ โรงงำน

เซรำมคิ อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.30 ช ัว่โมง)  

21.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงอสิตนับูล (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     กรุงเทพมหำนคร 

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.25 ช ัว่โมง) 

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** End of Service *** 

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 36,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บำท 
สงิหำคม  12-19 ส.ค. 61 

กนัยำยน  02-09 / 08-15  / 09-16 / 15-22 / 16-23 / 23-30 ก.ย. 61 

 29 ก.ย.-06 ต.ค. / 30 ก.ย.-07 ต.ค. 61 

ตลุำคม  20-27 ต.ค. 61 

พฤศจกิำยน  03-10 / 04-11 / 10-17 / 11-18 / 17-24 / 18-25 / 24 พ.ย.-01 ธ.ค. 61 

 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 37,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000 บำท 
ธนัวำคม  01-08 / 02-09 / 08-15 / 09-16 ธ.ค. 61 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 43,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 7,000 บำท 
ธนัวำคม  25 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 / 26 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 / 27 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    รำคำ 44,900 บำท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 8,000 บำท 
ธนัวำคม  29 ธ.ค. 61-05 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. 61-06 ม.ค. 62 

 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีำคำส ำหรบัเดก็ 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้ 

รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไม่สำมำรถสะสมไมลไ์ด ้

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทรำบก่อนกำรเดนิทำง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน าให ้

นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้ำหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       



อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ (น ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำงไม่เกนิ 20 กก./ท่ำน) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ีม่อีำยุเกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ตรุก ีทรอย 8 วนั 

กำรช ำระเงิน  

งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 45 วนัล่วงหน้ำก่อนออกเดนิทำง 

*** เมือ่ท่ำนช ำระมดัจ ำแลว้ ไม่สำมำรถคนืเงินมดัจ ำไดทุ้กกรณี *** 

 

หมำยเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทำงต ำ่กว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทำง 15-19 ท่ำน จะตอ้งเพิม่เงินท่ำนละ 4,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำงได ้

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึงและ

รกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ 

กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ

มาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการ

บนิเทา่น้ัน(ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

▪ ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภเูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่

ทวัรน้ั์นๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์น

ยกเลกิบรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 



โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีงTriple 

Room ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะท า

ใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน 

▪ โรงแรมระดบั 4-5 ดำว ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมกำรเดนิทำงนัน้ บำงโรงแรมอำจจะไม่เทยีบเท่ำกบั

มำตรฐำนสำกล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบุนัน้เป็นกำรจดัอนัดบัของกำรท่องเทีย่วประเทศตรุก ี

▪ ในชว่งเทศกำล หรอื ชว่งทีต่รงกบัวนัหยุดส ำคญัตำ่งๆ โรงแรมบำงเมอืงอำจจะเตม็ ทำงบรษิทัฯ  ขอสงวน

สทิธ ิพกัโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีมทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิเชน่มดีพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลช ัน่น า้หอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

คร ัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใส

พรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ICAO 

▪ หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

▪ ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ ึง่ขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่เป็นสทิธิข์อง

สายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธไดห้าก น า้หนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่งไดต้อ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมคีวามกวา้ง 

(9.75นิว้) + ยาว (21.5นิว้) + สงู (18 นิว้) 

▪ รายการทวัรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระคา่ใชจ้า่ยในน า้หนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตรุกน้ัีน สว่นใหญจ่ะมไีม่เพยีงพอ ในกรณีทีท่า่นตอ้งการจะไดก้ระเป๋าที่

รวดเรว็ ขอแนะน าวา่ท่านสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แต่ถา้ไม่รบีรอ้นทางมคัคเุทศกช์าวไทย 

และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของทา่น 


