
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          บินโดย Air Astana ไดร้ับรางวลั World Airline SKYTRAX Award 3 ปีซอ้น 

โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว  

รถโคช้พรอ้ม Wifi ท่านจะไม่พลาดเร่ืองการส่ือสาร 
     

กําหนดเดินทาง    Surprise Riviera Turkey 8 Days 

ราคา 39,900.- บาท ** 10-17 มิ.ย. / 01-08 ก.ค. / 29 ก.ค.-05 ส.ค. 58 ** 

ราคา 43,900.- บาท 30 ส.ค.-06 ก.ย. / 13-20 ก.ย. / 20-27 ก.ย. 58 

 

 



                       

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-เมืองอัลมาต้ี-กรงุอิสตนับูล 

07.30 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน R ประตู 9 สายการบิน  แอร ์แอสตาน่า  KC  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

10.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบูล โดยสายการบิน  แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 932 

สายการบินท่ีไดร้บัรางวลั  World Airlines Skytrax Awards ปี 2012 , 2013 , 

2014 สามปีติดต่อกนั (ใชเ้วลาบิน 6 ชั่วโมง 50 นาที) 

16.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน อัลมาต้ีล Almaty  ประเทศ คาซัคสถาน Kazakhstan เปล่ียนเท่ียวบิน  

17.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบูล โดยสายการบิน  แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 911 

20.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตันบูล Istanbul  ประเทศ ตรุกี นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัคา้งคืน ท่ี Golden Way Hotel 4*หรือเทียบเท่า  www.goldenway.com.tr   

วนัท่ีสองของการเดินทาง        ฮิปโปโดม-สเุหร่าสีนํ้าเงิน-โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บนํ้า  

                                            เยเรบาตนั-พระราชวงั ทอปกาปิ-ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” Hippodrome หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้าง

ข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยั

ของจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของ

จกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายให้กวา้งข้ึน ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรม

ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี แต่

ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะห์เมต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ คือ 

เสาท่ีสรา้งในอียปิต ์เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ตตุโมซิสท่ี 3 ถูกนาํกลบัมาไวท่ี้อิสตนับลู เสาตน้ท่ีสอง 

คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากนั้นนาํท่านชม สเุหร่าสีนํ้าเงิน  Blue 

Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีนํ้ าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีนํ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็น

ลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอ

ประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทาํพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ  

จากนั้นท่านเขา้ชม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย  St. Sophia ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ ไดร้บัการยก

ยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน 

ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงได ้
เปล่ียนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยดิ แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก 

หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 

ปี ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ี

สมบรูณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา จากนั้นนาํ

ท่านชมความยิง่ใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมนัในอดีต อโุมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน Yerebatan 

Sarnici ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์ก็บนํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับลู สามารถเก็บนํ้าไดม้ากถึง 88,000 

http://www.goldenway.com.tr/


                       

ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์วรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่คํ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 

336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูป และชมความงามใตดิ้นของอุโมงค์

เก็บนํ้ าขนาดใหญ่  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  Chang Cheng Restaurant 

ท่านเดินทางเขา้สู่ยา่นตวัเมืองเก่า นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ  Topkapi Palace ซ่ึงสร้าง

ในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพิ้ชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับลู 
ในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะให้เมืองน้ีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึง

โปรดใหมี้การสร้างพระราชวงัน้ีข้ึนเป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้ง

ใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ซ่ึงภายใน

พระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 

กะรตั กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ือง

ทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั  ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงบ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาด 

สไปซ ์มารเ์ก็ต  Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคา

ยอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ ผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท 

หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ มีให้เลือกซ้ือมากมาย   

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

พกัคา้งคืน ท่ี Golden Way Hotel 4*หรือเทียบเท่า  www.goldenway.com.tr   

วนัท่ีสามของการเดินทาง        พระราชวงัโดลมาบาชเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

                                            เมืองอายวาลิค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาชเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง 

ความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดแ้ผข่ยายอาํนาจ

ออกไปอยา่งกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลา

ก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็น

ศิลปะ วฒันธรรม การดาํรงชีวติ ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่ง

น้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ี

ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อก รายลอ้มพระราชวงั

ซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 

บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตัน   ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในห้องทอ้ง

พระโรงใหญ่ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

http://www.goldenway.com.tr/


                       

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอายวาลิค Ayvalik เร่ิมตน้จาการนัง่รถโคช้สู่ท่าเรือท่ี เมืองยาโลวา่ 

Yalova แลว้นัง่เรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ขา้มฝ่ัง เม่ือข้ึนฝ่ังแลว้นาํท่านนัง่รถโคช้คนัเดิมมุ่งหนา้สู่ เมือง

อายวาลิค ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาตลอดสองขา้งทาง 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี Halic Park Dikili Hotel 4*หรือเทียบเท่า   

วนัท่ีสีข่องการเดินทาง        เมืองอายวาลิค-เมืองเปอรก์ามมั-นั่งกระเชา้สู่ยอดเขาเพ่ือชม 

                                        วิหารอะโครโปลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ- เมืองปามุคคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum นาํท่านนัง่กระเชา้สู่ยอดเขา เพ่ือชมความ

สวยงามของ วหิารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย มี 

โรงละครท่ีชันท่ีสดุในโลก ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ 

City of Ephesus ซ่ึงเป็นเมืองอาณาจกัรโรมนั ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียในสมยันั้น ในอดีต

เอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลียเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ การคมนาคม 

ตั้งอยูริ่มทะเล จนไดรั้บการกาํหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยคุกรีกโบราณ ซากเมืองท่ีเห็นในปัจจุบนัมีความสมบรูณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น นาํท่านเขา้ชม หอ้งอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ Roman 

Bath ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอาบนํ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี นาํท่านชม วหิารแห่ง

จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ียิง่ใหญ่อีกองคห์น่ึงของโรมนั 

ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์มาก ดา้นหนา้สร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ตน้ คู่

กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู  
นาํชมอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุส คือ หอสมทุรเซลซสุ Library of  

Celsus เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเพ่ือรับแสงสว่างยามเชา้ หอ้งสมุดน้ี

สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา Julius Aquila เพ่ืออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่

พ่อของท่าน ซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัท่ีปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหนา้มี รปูป้ันของ

เทพี 4 องค์  ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่ง

ความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้), จากนั้นนาํท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอฟ

ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 

25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ยิง่ใหญ่มากข้ึน ขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึง

สร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิง่ใหญ่มากข้ึน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  



                       

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสงู  ผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนดด์งัใน

อิตาลี Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลา

พอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่  Pamukkale คาํว่า “ปามคุคาเล่”  ในภาษา

ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท  เป็น

นํ้าตกหินปนูสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารนํ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่

หินปนู (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ”  ท่ีตั้งอยู่

ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผวิดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง 

เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดด

เด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทาํให้ ปามคุคาเล่ ไดร้บัการยกยอ่งจากองค์การ

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี        Richmond  Hotel 4*   หรือเทียบเท่า        www.richmondint.com.tr  

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง        เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล่) เมืองแห่งนํ้าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้ง

ใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ้าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ 

เมฆหรือปุยฝ้าย นํ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปนู ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์

นํ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-33.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาด่ืม เพราะเช่ือวา่มี 
คุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่านํ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้  ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมือง

คอนยา่ Konya ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็น

ศนูยก์ลางท่ีสาํคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติ

ตลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum หรือสาํนกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่า

เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์ห้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า เดิมเป็น

สถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะ

ฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรับ

ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่า นาํท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia 

ดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง 

ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย  Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น

http://www.richmondint.com.tr/


                       

ดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พนัธ์ุดี ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิด

ของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่าน

จาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส นํ้ า ลม ฝน แดด 

และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง 

ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 

ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม

แห่งแรกของตรุก ี 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์  

จากนั้นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 
พกัคา้งคืน ท่ี     Yiltok Hotel 4*    หรือเทียบเท่า       www.yilton.net  

วนัท่ีหกของการเดินทาง        เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่-เมืองใตดิ้นไคมคัล่ี 

                                         ชอ้ปป้ิง-เมืองอันตาเลีย 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวรน์ั่งบอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทัวร ์ค่า

ขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีชําระดว้ยเงินสด และราคา 

210 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีชําระดว้ยบตัรเครดิต บริษทัตัวแทนผูใ้หบ้ริการทัวร ์

บอลลนูในตรุกี มีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่สําหรบัประกนัภยัท่ีทําจากเมืองไทย ไม่

ครอบคลมุการขึ้นบอลลนู และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนัน้การเลือกซ้ือ Optional 

Tour ขึ้นอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่

ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบให้กบัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเขา้ชม นครใตดิ้น Underground City of Kaymakli ซ่ึงเป็นเมืองใต้ ดินท่ีมีครบทุกอยา่ง 

ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึง

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการสร้างเมืองใตดิ้น ปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้ส่วนใหญ่ต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นการ

สร้างเพ่ือใชเ้ป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึก

ลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลบัถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ อุณหภูมิเฉล่ียทั้ง

ปี ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม 

โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม Goreme เพ่ือเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่  Goreme 

Open Air Museum ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

คริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ

รุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนตบ์ารบ์ารา  St. Barbar 

http://www.yilton.net/


                       

Church โบสถ์มงักร Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church จากนั้นนาํท่าน

เดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองตาอากาศท่ีสวยงาม ณ เมืองอันตาเลีย Antalya   
18.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย โดยสายการบิน Onu Air 

19.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน เมืองอนัตาเลีย นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี     Grida City Hotel 4*  หรือเทียบเท่า    www.gridacity.com.tr 
วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง   เมืองอันตาเลีย-เมืองอัลมาต้ี-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชมความสวยงามของ  เมืองอัน ตาเลีย  Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ 

รวมถึงกาํแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรลิ์ค ทาวเวอร”์  Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ความสาํคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีนํ้ าตาลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาํท่าน

สู่ ประตเูฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน  

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จาํนวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกดว้ย จากนั้นนาํท่านชม 

ท่าเรือโบราณ  Old Habour เป็นท่าเรือท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในบรรดาอ่าวทั้งหลายของ

ประเทศตุรกี มีเรือจอดเรียงรายนบัเป็นร้อยลาํ จะมีการตกแต่งเร่ือไปเรือโจรสลดัรูปทรงต่าง ๆ สวยงาม

มาก ปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีสาํคญัสาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้

โครงเดิมไว ้ดา้นบนของอ่าวจะมีบา้นเรือนท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี สวยงามมาก 

(บริษทัฯ ไม่มีบริการอาหารกลางวนั เน่ืองจากระหว่างทางท่ีท่านเดินท่องเท่ียวอยูบ่ริเวณท่าเรือโบราณ 

ท่านสามารถซ้ืออาหารรับประทานไดต้ลอด ไม่ว่าจะเป็นแซนดว์ิช หรือนํ้าผลไมต่้าง ๆ )  ไดเ้วลา

พอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC916 

22.40 น.  เดินทางถึง สนามบิน อัลามาต้ี ประเทศคาซัคสถาน (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     เมืองอัลมาต้ี-กรงุเทพมหานคร 

01.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน  แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 931 

08.55 น.  เดินทางถึง กรงุเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
 
 
 
 
 

http://www.gridacity.com.tr/


                       

อัตราค่าบริการโปรแกรม Surprise Riviera Turkey 8 Days  

ราคา 39,900.- บาท ** 10-17 มิ.ย. / 01-08 ก.ค. / 29 ก.ค.-05 ส.ค. 58 ** 

ราคา 43,900.- บาท 30 ส.ค.-06 ก.ย. / 13-20 ก.ย. / 20-27 ก.ย. 58 

 

อตัราค่าบริการ (บาท) ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ 

 39,900 43,900 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน 39,900 43,900 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,000 7,000 

เด็กตํ่ากว่า 11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ไม่มีราคาเด็ก ไม่มีราคาเด็ก 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ไม่มีราคาเด็ก 42,900 

 

 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2557) ** 
 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัราค่าบริการน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน แอร์ แอสตาน่า (นํา้หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 
ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

 



                       

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 8 วนั รวมเท่ากบั 050 USD) 

ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม เซอรไ์พรซ ์ตรุกี ริเวียรา่ 8 วนั 

การชําระเงิน งวดท่ี1: สํารองทีน่ั่งมดัจําท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดท่ี2: ชําระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม เซอรไ์พรซ ์ตรุกี 8 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หักค่ามดัจาํ 10,000+ค่าวีซ่า (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หักค่ามดัจาํ 10,000+ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากวา่ 25 ท่าน  โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 

ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกป ฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกป ฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

 

 



                       

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยนืยนัว่า

ทวัร์นั้นๆยนืยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น

ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง

(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง

กนัซ่ึงอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน  3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ

เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง

ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิ

ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 

( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐาน

ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกั

ส่วนท่ีเกิน 



                       

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกั

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว ( ระหวา่งทัวร ์ไม่ใช่ระหวา่งบิน ) ซ่ึงอยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ

บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่

ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย

ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้

ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


