
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

“ทําไมตอ้งเลือกใชบ้รกิารของเรา” 
บินตรงสู ่นครอิสตนับูล ประเทศตรุกี พรอ้มบินภายใน 1 เท่ียว  

โรงแรมมาตราฐาน ระดับ 4 ดาว  

พิเศษ!!! เขา้ชมบา้นของมนษุยถ้ํ์า ท่ี Cappadocia บริษทัเดียวในเมืองไทย 

พิเศษ!!! นั่งจิบชา กาแฟ ชิลชิล ท่ี Kempinski Hotel ริมช่องแคบบอสฟอรสั 

พิเศษ!!! ล่องเรือ ทะเลเมดิเตอรเ์นี่ยน ท่ีเมืองอันตาเลีย เมืองตากอากาศ 

สมัผสัหิมะบนยอดเขาเออรซิ์เยส พรอ้มรบัประทานอาหารภตัตาคารบนยอดเขา 
สะสมไมล ์กลุ่มพนัธมิตร สตาร ์อะลิอันซ ์Star Alliance 

 



  
กาํหนดเดินทาง    Riviera Turkey 10 Days 

25ธ.ค.-03ม.ค./30ธ.ค.-08ม.ค./**31ธ.ค.-09ม.ค.** บินกลางวนั**/31ธ.ค.-09ม.ค. 

 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู 

คณะวนัท่ี 31ธ.ค.-09ม.ค.2558 

08.30 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน T ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

11.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65  (บินตรง) 

17.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับูล Istanbul หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

นาํท่านเดินทางสู่ ภตัตาคาร เพ่ือ รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ท่ี  Marriot Courtyard Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

คณะวนัท่ี 25ธ.ค.-03ม.ค./30ธ.ค.-08ม.ค./31ธ.ค.-09ม.ค. 

20.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       ฮิปโปโดม-สเุหร่าสนีํา้เงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บนํา้ 

                                          ใตดิ้นเยเรบาตนั-เมืองชานคัคาเล่ 

05.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับูล Istanbul หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 นาํคณะเดินทางสู่ภตัตาคาร เพ่ือรับประทานอาหารเชา้ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่ง  มา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วน

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นกย็งัสวยงาม จากนั้นนาํท่านชม สเุหร่าสนีํา้เงิน Blue Mosque ท่ีมา

ของช่ือสุเหร่าสีนํ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีนํ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็นลายดอกไม ้ เช่น 

ดอกกหุลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลา

ท่ีจะตอ้งทาํพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ นาํท่านชมสถานท่ีซ่ึงเป็น   1 ใน 

7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนั

เป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ ภายในมีเสางาม

คํ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตรตระการตาสวยงามเป็นอยา่งมาก  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน Chang Cheng Restaurant 

นาํท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บนํา้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน 

ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเกบ็นํ้าสาํหรับใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิด

ลอ้มเมือง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอีเซียบทั Eceabat (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

 



  
 

เพ่ือขา้มฝ่ังโดยเรือเฟอร์ร่ี ข้ึนฝ่ังท่ี เมืองชานคัคาเล่ Chanakkale  (ใชเ้วลานัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มฝ่ัง

ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า ตดักบัทะเลอีเจียน 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี      Iris Hotel 4*    หรือเทียบเท่า        

วนัท่ีสามของการเดินทาง    กรงุทรอย-เมืองเปอรก์ามมั-วหิารอะโครโปลิส-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of Troy สร้างข้ึน เพ่ือ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลา

พอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง Kardesler Restaurant 

นาํท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis  ซ่ึงถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึง

ดินแดนในเทพนิยาย มี โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลก ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน จากนั้นนาํท่านออก

เดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi  ท่ีแปลวา่ เกาะนก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี

ติดกบัชายฝ่ังทะเลอีเจียนเป็นท่าเรือท่ีสาํคญั เร่ือท่ีล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกนัอยูท่ี่เมืองคูซาดาซึ 

แห่งน้ีเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดข้ึ้นฝ่ังไปเท่ียว เมืองเอฟฟิซสุ Ephesus 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี      Marina Hotel 4*  หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง        เมืองคซูาดาซึ-บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ 

                                        ชอ้ปป้ิงศนูยผ์ลิตเคร่ืองหนงั-เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี The Virgin Mary’s House สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงพระแม่มารีเสดจ็

มากบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 ส้ินพระชนม ์ณ สถานท่ีแห่งน้ี นาํท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ 

City of Ephesus  อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus  และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ 

วหิารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian  สร้างข้ึนถวายจกัรพรรดิเฮเดรียน ความ

โดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre  ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ 

สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่

พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน Aziziye Restaurant 



  
 นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนังคุณภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  

(ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใต ้นาํท่าน

ชม ปราสาทปยุฝ้ายCotton Castle  โดยลกัษณะท่ีโดดเด่น เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เน่ืองจากท่ี

ส่วนใหญ่เต็มไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซ่ียม เกิดจากนํ้ าพุร้อนท่ีนาํแคลเซ่ียมคาร์บอเนต  มา

ตกตะกอน ก่อให้เกิดทศันียภาพของนํ้ าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตวัของแคล 

เซ่ียมทาํใหเ้กิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางนํ้ายาว ท่ีมีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบนัน้ี 

ปามุคคาเล่ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Richmond Hotel 4*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง         เมืองปามคัคาเล่-เมืองอันตาเลีย ริเวยีร่าแห่งตรุกี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  3  ชั่วโมง )  เ ป็นเ มืองท่องเ ท่ียวชายทะเลท่ีตั้ งอยู่ ริมชาย ฝ่ังทะเลเมดิเตอร์ เร เ นียน 

Mediterranean Sea ซ่ึงตั้ งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมือง

ประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สําหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ี

ราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยอืนลว้นใหก้าร

ยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองนั้ นก็มีทั้ งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน Keloglan Restaurant 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ 

รวมถึงกาํแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรลิ์ค ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ความสาํคญั ซ่ึงสสร้างข้ึนจากหินสีนํ้าตาลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ 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 ซ่ึงปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีสาํคญั

สาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอรเ์น่ียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสามญานาม “ริเวยีร่า



  
แห่งตรุกี” ให้ท่านไดส้ัมผสัอยา่งใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่าน

ลดัเลาะไปตามหนา้ผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดาว สร้างเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือ

จะพาท่านล่องไปชมนํ้าตกท่ีไหลจากหนา้ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวา่เป็นความแปลกใหม่  

ซ่ึงแตกต่างจากนํ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นลาํธารนํ้ า นับว่าเป็นอีก

หน่ึงประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม IC Airport Hotel 4*   หรือเทียบเท่า   

วนัท่ีหกของการเดินทาง         เมืองอันตาเลีย ริเวยีร่าแห่งตรุกี-เมืองคอนยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos ท่ีอยูห่่างประมาณ 45 กิโลเมตร นาํท่านชม 

โรงละครท่ีมีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถจุ

ผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ตเมน้ท ์ท่ีมีหอ้ง

สาํหรับนกัแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซา้ยและดา้นขวายงัมีทางท่ียืน่ออกไป

เหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครท่ีสามารถจุได้

ประมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงาม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภาพท่ีแกะสลกัอย่าง

งดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีประดบัดว้ยนํ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืน ๆ เช่น เสาท่ีถูก

ตกแต่งอยา่งสวยงามท่ีอยูบ่นทางเดิน สถานท่ีทาํการคา้ขาย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya 

เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึง

เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ้าของประเทศ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนา

อิสลามใชส้าํหรับทาํสมาธิ Whirling Dervishes  โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย 

ก่อนไปทาํการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมาก

ตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง  โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม 

ส่วนหน่ึงของ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ  เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝา

ผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม Ozkaymak Park Hotel 4*   หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง         เมืองคอนยา่-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  ซ่ึงองค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมากระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน ์

Caravanserai  ท่ีพกัแรมระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั  นาํท่านออกเดินทางสู่ เมือง

คปัปาโดเกีย (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง)  

นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   เกิด

จากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้น

ล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้ า 

หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถ่ินแบบบุฟเฟต ์

นาํท่าน ชมเมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia  เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ

ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพน่ออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมาจากนั้นกระแส นํ้า ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไป

เร่ือยๆนับแสนนับลา้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง 

กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียก

ขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ี

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์

กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

ค.ศ. 9  ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้าง

โบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์

เซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church  โบสถ์มงักร Snake Church  และ โบสถ์แอปเป้ิล 

Apple Church  พิเศษ!!  เขา้ชมบา้นพกัของมนษุยถ้ํ์าพ้ืนเมือง Local Cave House 

ของชาวพ้ืนเมือง Cappadocia พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้า

เยีย่มเยยีนกจ็ะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหวา่งเพื่อน

ใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบา้นพ้ืนเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูจ่ริงๆ  จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม 

โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนั้นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Avrasya Hotel 4*    หรือเทียบเท่า       

วนัท่ีแปดของการเดินทาง       เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอรร่ี์-อิสระเล่นสกีบนยอดเขา 



  
                                           เออรซิ์เยส-กรงุอิสตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์   

ค่าขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรฐั)  

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัร

ท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระพกัผอ่น ใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกภายในโรงแรมต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่า

จะเป็น ฟิตเนส สปาร์ หรือจะเลือกเดินเล่นสาํรวจชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพ้ืนเมืองท่ีอยูร่อบ ๆ บริเวณ

โรงแรมกไ็ดต้ามอธัยาศยั 

10.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองไคเซอรร่ี์ (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) มุ่ง

หนา้สู่ยอดเขา Erciyes  ซ่ึงเป็นแหล่ง สกี รีสอรท์ ท่ีหมู่วยัรุ่นทั้งหลายตลอดจนผูท่ี้ชอบเล่นสกี ต่าง

นิยมมาเล่นสกีกนัในฤดูหนาวท่ียอดเขาแห่งน้ี นาํท่านข้ึนกระเชา้ข้ึนสู่ยอดเขาเพ่ือรับประทานอาหาร

กลางวนับนยอดเขา 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Lifos Restaurant 

จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระเล่นสกี หรือจะเลือกถ่ายภาพกบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตา ชัง่เป็น

ทัศนียภาพท่ีสวยงามอย่างไม่น่าเช่ือ ไม่บอกก็มิอาจเช่ือว่าน่ีคือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็น

ประสบการณ์ใหม่สําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีบางท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าประเทศตุรกีก็มีแหล่ง

ท่องเท่ียวสกี ท่ีสวยงามเช่นน้ีมาก่อน  
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองไคเซอรร่ี์ เพ่ือเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล 

19.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2015 

21.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับูล นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัคา้งคืน ท่ี  Marriot Courtyard Hotel 4* หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง        พระราชวงัโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั- 

                                           พระราชวงั ทอปกาปึ-ตลาดสไปซ-์กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือม

ระหวา่ง ทะเลดําThe Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara  มีความยาว 32 

กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้ งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบ

เหล่าน้ี  จากนั้นนาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace  เป็นพระราชวงัท่ี



  
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลา

ก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม 

และไม่คาํนึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู ่

เหนืออ่าวเลก็ ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านสู่โรงแรมท่ีเป็นพระราชวงัเก่าท่ีสวยท่ีสุดบริเวณริมฝ่ังช่องแคบบอสฟอรัส  พิเศษ!!! 
ให้ท่านไดน้ั่งจิบชา หรือ กาแฟ ชิลชิล สบายสบาย บริเวณริมช่องแคบบอสฟอรัส ใน

โรงแรมท่ีหรหูราท่ีสดุ ณ Kempinski Hotel หลงัจากรับประทานเสร็จแลว้ อิสระถ่ายภาพเป็น
ท่ีระลึก ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace  สร้างข้ึนในสมยั
สุลต่านเมห์เมตท่ี 2 และเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ ซ่ึง
ห้องท่ีโด่งดงัคือห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุลํ้าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ 
ดา้มประดบัมรกตใหญ่ 3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทส์าํคญั ส่งทา้ยดว้ยการนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ป
ป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ตSpice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้
ในราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง 
แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือไดต้ามความตอ้งการ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK 68 
14.50 น.  เดินทางถึง กรงุเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
 

กาํหนดเดินทาง    Riviera  Turkey 10 Days 

 

อตัราค่าบรกิาร   

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ราคาท่านละ 63,900.-  บาท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  10,000.- บาท 

เดก็ตํ่ากวา่ 12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 62,900.-  บาท 

เดก็อาย ุ7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 62,900.-  บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 61,900.-  บาท 

ราคาทวัร์ไม่เอาตัว๋เลย (รวมตัว๋เคร่ืองบินภายใน)   ราคาท่านละ     44,900.-   บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  85,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2558) ** 



  

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (นํา้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (นํา้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)      
  

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํา้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํา้ด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 45 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม รเิวียรา่แห่งตรุกี 10 วนั 

การชําระเงิน งวดท่ี1: สาํรองท่ีนัง่มดัจําท่านละ 10,000.‐ บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดท่ี2: ชําระสว่นท่ีเหลือทัง้หมด  ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม รเิวียรา่แห่งตรุกี 10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

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

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

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

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 



  
หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



  
 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐาน
ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 
สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกั
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 


