
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก ำหนดกำรเดนิทำง   15-23 ตลุำคม 2562  กรุป๊เดยีวเทำ่น ัน้ 

 

วนัองัคำรที ่15 ต.ค. 62        สนำมบนิสวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับูล 

20.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ TK  

เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

21.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที ่

TK 65  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิประมำณ 10.30 ช ัว่โมง) 

วนัพุธที ่16 ต.ค. 62      กรงุอสิตนับลู-เมอืงกำซแิอนเทป-เมอืงอดยิำมำน 

04.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตนับลู Istanbul  

(เปลีย่นเทีย่วบนิ เพือ่บนิตอ่ภายในประเทศ) 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกำซิแอนเทป โดยสายการบิน เตอรก์ ิช แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่TK 2220 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงกำซแิอนเทป Gaziantep ตัง้อยู่ทางภาคตะวันออก

เฉียงใตข้องประเทศตุรก ีหลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่าน

เขา้ชม พพิธิภณัฑซ์ุกมำโมเสก Zeugma Moziak Muzesi ในพพิธิภัณฑแ์ห่ง

น้ีไดจ้ัดแสดงชิน้งานโมเสกไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบทีส่ดุ มชี ิน้งานโมเสกทีส่วยงาม

มากมายหลายชิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดและโด่งดังไปทั่ว

โลก คอื ยปิซ ีความน่าสนใจกบัผลงานยปิซชี ิน้น้ี คอื ดวงตาของนางยปิซน้ีีเมือ่

ท่านมองหรือจอ้งตากับนางแลว้ ไม่ว่าท่านจะเดนิไปทางไหนราวกับว่าดวงตา

ของนางยปิซีท่านน้ีจะชายตามองมายังท่านอยู่ตลอดเวลา นี่ถือว่าเป็นความ

มหัศจรรยท์างดา้นศลิปะในสมัยโบราณทีผ่ลติผลงานออกมาสู่ชาวโลกไดอ้ย่าง

น่าทึง่ ปจัจบุนัพพิธิภณัฑซ์ุกมำโมเสกแหง่นี ้ถอืวำ่เป็นพพิธิภณัฑโ์มเสกที่

ส ำคญัและใหญ่ที่สุดในโลก ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านชมย่านตลาด 

Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar เป็นตลาดขายสนิคา้

พื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกภาชนะต่าง ๆ ที่ท ามาจากดีบุก ทองแดง 

เครือ่งเงนิ แลว้น ามาแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงามมาก ระหว่างทางท่าน

จะไดเ้ห็น Han หรอืทีพ่ักแรมของพวกกองคาราวานคา้ขายในสมัยกอ่น สนิคา้ทีน่ี่

ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ที่ใชก้ันภายในประเทศ และเป็นสินคา้ส่งออกไปตาม

ประเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่ตะวันออกกลางทัง้หมด  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงคำหต์ำ Kahta (ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ     3 ชั่วโมง) เตรยีมตัวพบกับประสบการณ์ใหมล่า่สดุของ

นักท่องเที่ยวตัวจริง น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำ   เนมรุต Mount Nemrut เป็น

ภูเขาสูงประมาณ 2,134 เมตร มชีือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องรูปสลักขนาดใหญ่ที่

สรา้งในศตวรรษที ่1 กอ่นครสิตกาลใหแ้กห่ลุมฝังศพทีอ่ยู่บนยอดเขา เป็นสสุาน

ของกษัตรยิ์แอนติโอนุส ที่ 1 ธีโอส แห่ง คอมมาจเน Antiochus I Theos of 

Commagene โดยมรีูปสลักขนาดใหญ่ สงูประมาณ 8-9 เมตร ของพระองคเ์อง

ยืนเด่นตระหง่านอยู่ และมีรูปสลักของสงิโต 2 ตัว รูปนกอนิทรีย ์2 ตัว และรูป

สลักของเทพเจา้กรีก, เทพเจา้อาร์เมเนียน Aremenian Godes และเทพเจา้

เปอร์เซี่ยน ผสมผสานกันอยู่ทั่วไป อาทิเช่น เฮอร์คิวลิส วาฮาน Hercules 

Vahagn ซุส-อารามาสต์ Zeus-Aramazd หรือ โอโรมาสเดส Oromasdes ถือ



  

เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญอกีทีห่นึง่ในพืน้ทีแ่ถบน้ี มนัีกท่องเทีย่วบางท่านพูดว่า “เมือ่

กลำ่วถงึสถำนทีท่ ีส่วยทีส่ดุในโลกส ำหรบักำรชม         พระอำทติยข์ ึน้ กบั 

พระอำทติยต์กดนิแลว้ ภูเขำเนมรุต จะตอ้งเป็นหนึง่ในสถำนทีแ่ห่งน ัน้” 

ค าพูดเหลา่น้ีจะเป็นจรงิหรอืไมท่า่นเท่านัน้จะเป็นผูต้ัดสนิดว้ยตัวทา่นเอง จากนัน้

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอดยิำมำน อกีครัง้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัค้ำงคืน ที่   Hilton Garden Inn  Hotel 4*   มำตำฐำนประเทศตุรก ี 

หรอื   พกัคำ้งคนื ที ่  White Star  Hotel 4*  มำตำฐำนตรุก ี        

วนัพฤหสับดทีี ่17 ต.ค. 62      เมอืงอดยิำมำน-เมอืงคำรำมำนมำรำซ-เมอืงคปัปำโด

เกยี 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำรำมำน มำรำส  Kahraman Maras (ระยะทาง

ประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงใน

ฐานะ เมอืงตน้ก ำเนดิของไอศกรมีทีม่ชีือ่เสยีงของตุรก ีไอศกรีมที่เหนียว

หนึบ เขม้ขน้ จนตอ้งใชม้ีดและสอ้มเวลาจะรับประทาน ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ 

ไอศกรีมที่มีชื่อเสียงน้ีดว้ย น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองที่ ตลาด Copper 

Bazaar เป็นตลาดเกา่แกท่ีช่าวบา้นน าของมาขาย สนิคา้สว่นใหญจ่ะเป็นพวก ขน

เกาะ อาหารแหง้ เครื่องเทศต่าง ๆ สนิคา้ที่ท าดว้ยมือไม่ไดใ้ชเ้ครื่องจักร เช่น 

การท าอารน์บนหลังมา้ ลา และการท าถลุงภาชนะที่ท ามาจาก ทองแดง ดีบุก 

สังกะส ีเครือ่งเงนิ ใหท้่านไดแ้วะรา้นขายรองเทา้ เป็นรา้นขายรองเทา้ธรรมดาที่

ไม่ธรรมดา เนื่องจากเป็นรา้นที่ผลติรองเทา้ใหก้ับภาพยนตรฮ์อลลี่วูด้ หลายๆ 

เรือ่ง เชน่ Lord of The Ring เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 339 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปร

สภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารปูทรงต่าง ๆ ทีง่ดงาม คปัปำ

โดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่

ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า ดนิแดนมำ้พนัธุด์ ีตัง้อยูท่างตอนกลางของตุรก ีเป็น

พืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 

3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่ว

บรเิวณจนทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และ

หมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็น

ภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปล่อง 

กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นใน

พืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า ปลอ่งไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกำศ

ใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแห่ง

แรกของตุรก ีจากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนเซรำมคิ และ โรงงำนเพชร 

อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม “ระบ ำหนำ้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ย

ชาวตุรก ีพกัคำ้งคนื ที ่   Anatolia Cave House   โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้ 

หรอื พกัคำ้งคนื ที ่   Grand Cave Suite   โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้  

 



  

วนัศกุรท์ ี ่18 ต.ค. 62      เมอืงคปัปำโดเกยี 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ 

บรเิวณล๊อบบีข้องโรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในคำ่ทวัร ์ค่ำขึน้บอลลูนประมำณท่ำนละ 

230USD ในกรณีทีช่ ำระเป็นเงนิสด และ 240USD ในกรณีทีช่ ำระดว้ย

บตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

 (ส ำหรบัท่ำนทีไ่ม่ไดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ำม

อธัยำศยั) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli  

เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึ

ศัตรูนครใตด้นิไคมัคลมีชีัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบ

เครื่องทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า     หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนทอ

พรม ชมกรรมวธิกีารผลติพรมทีม่คีณุภาพ เป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคัญอกีของตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Kor de Bilir Avanos’un Yolunu Restaurant 

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็น

การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม 

โบสถเ์ซนตบ์ำรบ์ำรำ St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ไดร้บัขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้ห้

เป็นมรดกโลกในปี 1984 ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ หุบเขำนกพริำบ Pigeon Valley ไดช้ือ่เรยีกมาจาก

นกพริาบทีส่ลักเขา้ไปในหนิ นกชนดิน้ีท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้่งสารทีส่ าคัญส าหรับผูท้ี่

เคยอาศัยอยู่ในแถบน้ี และยังเป็นสัตวเ์ลีย้งอีกดว้ย ผูม้าเยอืนบางคนเลือกทีจ่ะ

ส ารวจภูมปิระเทศแปลกประหลาดน้ี เรยีนรูเ้กีย่วกับผูค้นทีเ่คยอาศัยอยูใ่นบา้นถ ้า

ที่แกะหรือขุดเขา้ไปในภูเขาเป็นบา้นถ ้าที่พักอาศัย หุบเขานิกพิราบแห่งนี้จะมี

ความแตกตา่งจากชมุชนมนุษยถ์ ้าคอืจะไมม่โีบสถ ์       

จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงำนพรม อสิระกับการเลือกซือ้สนิคา้และของที่

ระลกึไดต้ามอัธยาศัย  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่   Anatolia Cave House   โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้ หรอื 

พกัคำ้งคนื ที ่   Grand Cave Suite   โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้  

วนัเสำรท์ ี ่19 ต.ค. 62      เมอืงคปัปำโดเกยี-เมอืงคอนยำ่-เมอืงปำมุคคำเล ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมอืงคอนย่ำ Konya (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ นิยมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคย

เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาว

เตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 



  

ท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวช

ในศาสนาอสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมุนเป็น

วงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ยก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้หอ้งฝึก

ทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได ้ผูท้ี่มีสมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมื่อหมุนไป

ช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี่ ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม 

ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลำนำ เจลำเลดดนิ รูม ี

Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสด

ใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตาซึง่หาชม

ไดย้าก และยังเป็นสุสานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตรของเมฟลา

ดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale 

เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก ท่านชมความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale   ค าว่า “ปำมุคคำ

เล”่ ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้ำย และ 

Kale หมายถงึ ปรำสำท เป็นน ้าตกหนิปูนสีขาวที่เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิที่มี

อณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปูน (แคลเซีย่มออกไซด)์ 

ผสมอยู่ในปรมิาณที่สูงมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คำลดำก”ึ ที่ตัง้อยู่ห่าง

ออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะ

กันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรม

ธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตา และโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน 

จนท าให ้ปำมุคคำเล ่ไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัคำ้งคนื ที ่   Doga Hotel 5*   หรอืเทยีบเทำ่ มำตำฐำนประเทศตรุก ี      

วนัอำทติยท์ ี ่20 ต.ค. 62      เมอืงปำมคุคำเล-่เมอืงคซูำดำซ-ึเมอืงอซิเมยีร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ย

หอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย 

น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยม

ไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้

อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมัน

เชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั อำหำรจนี  Hong Kong Restaurant 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคูซำดำซ ึKusadasi (ระยะทาง 188 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ     3 ชั่วโมง) น าทา่นชมความสวยงามของ เมอืงโบรำณ

เอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจักรโรมัน 

ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส 

Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแห่งคอื วหิำรแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน 

Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิาร

แห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันที่ส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาด

ใหญ่ทีสุ่ดในนครเอฟฟิซุส คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้

ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นที่น่ัง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 

ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่



  

มากขึน้ จากนั้น น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตุรกี

เป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนด์

ดังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 

99 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

พกัค้ำงคืน ที่    Whyndam Izmir Hotel 5*   หรือเทียบเท่ำ มำตำฐำน

ประเทศตรุก ี      

วนัจนัทรท์ ี ่21 ต.ค. 62      เมอืงอซิเมยีร-์กรงุอสิตนับลู 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ สนำมบนิ เมอืงอซิเมยีร ์เพื่อเตรียมตัวเดนิทางสู่ กรุง

อสิตนับลู 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที ่

TK 2311 

11.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตนับลู Istanbul จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร 

บำ่ย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Salt Bae Restaurant 

พเิศษ!! กบัเมนูสเต็ก ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัตดิอนัดบัโลก และเป็นทีท่ ีเ่หล่ำ 

Blogger และ Celebrity ท ัง้หลำยต่ำงก็นยิมมำเช็คอนิกนั นกัท่องเทีย่ว

อยำ่งเรำก็ไมค่วรทีจ่ะพลำดเชน่กนั 

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสุลต่าน

เมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระรำชวงั

ทอปกำปิ หอ้งทีโ่ด่งดังและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิ

และวัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด 

กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ี่ส าคัญ น าท่านสู่ย่าน ทกัซมิ สแควร ์Taksim 

Square เป็นย่านคึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล และเป็นจุดศูนย์รวมของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั ้งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล ค าว่า   Taksim 

หมายถงึกำรแบง่แยก หรอื กำรกระจรำย ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ Sultan 

Mahmud I สถานทีแ่ห่งนี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอา่งเก็บน ้าในยุคของออตโตมันและ

เป็นจุดที่สายน ้าจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังส่วนอื่น ๆ 

ของเมืองนอกจากนี้ค าว่า Taksim   ยังหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลง

คลาสสคิของตุรกอีกีดว้ย ระหว่างทีเ่ราเดนิเพลนิบางชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงที่

วิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเที่ยวไดเ้ห็นการแสดงต่างบน

รางไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี 

รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาตมิากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, 

Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อื่น ๆ 

อกีมากมายใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิไดต้ลอดเวลา 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่แบบ ซฟู๊ีด ณ ภตัตำคำรใตส้ะพำนกำลำตำ้ 

พกัคำ้งคนื ที ่ Ritz Carlton Hotel 5* หรอืเทยีบเทำ่ มำตำฐำนสำกล       

วนัองัคำรที ่22 ต.ค. 62      กรงุอสิตนับลู 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิค์

ซึง่เหลอืแค่สว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แต่กระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้

เสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าทา่นชม สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ 



  

Blue Mosque ที่มาของชือ่สุเหร่าสนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสนี ้าเงนิใน

การตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชั่น ทวิ

ลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาที่

จะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ จากนัน้น าท่าน

เดนิต่อไปชมสถานที่ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง สุเหรำ่

เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของ

ชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าที่

สลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ สง่ ท่านสู ่อโุมงคเ์ก็บน ำ้เยเรบำ

ตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจิัสตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 

เพื่อเป็นที่เก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามที่กรุงอิสตันบูลถูก

ขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พิเศษ !! เป็นร้ำนอำหำรที่เหล่ำบรรดำเหล่ำ  Blogger และ Celebrity 

ท ัง้หลำยต่ำงก็ใหก้ำรยอมรบัว่ำ เป็นร้ำนอำหำรทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดในอสิ

ตนับลู  

น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั ้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของ

จักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรป

และตะวันออกทีไ่ดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืง

ใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนืออา่ว

เล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ 

และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหมึา

หนัก 4.5 ตัน น าท่ าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  Cruise Along the 

Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบ

น้ีท าหนา้ที่เป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลด ำ The 

Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำรำ่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร 

ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสที่

เป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืน

ตัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี ส่งทา้ยก่อนอ าลาดว้ยการ        น าท่านสู ่

ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรือ

กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปปลคิอท หรือจะเป็น

ถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรไทย Jet Lounge Istanbul 

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน กรุงอิสตนับูล  เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู ่

กรงุเทพมหำนคร 

วนัพุธที ่23 ต.ค. 62      กรงุอสิตนับลู-กรงุเทพมหำนคร 

01.25 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่TK68 

15.00 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม  ิโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 

*** End of Service *** 

 



  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   15-23 ตลุำคม 2562  กรุป๊เดยีวเทำ่น ัน้ 

 

ราคา 65,900 
 

 

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเด็ก 
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ 
 

ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะพกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 15,000 บำท  
 

 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็น

จรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 ก.ค. 2562) ** 

 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ  98,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถ

เปลีย่นวันเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ 

 (น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทำ่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

ค่าทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ 

วันละ 2 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าซักรดี, ค่าโทรศัพท,์ ค่าแฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ 

ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ



  

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 7 วนั 

รวมเทำ่กบั 35 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วัน (คดิเป็น 9  วนั รวมเทำ่กบั  27 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม ตุรก ี9 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองที่น ั่งมดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท    ภำยใน 3 วนั

หลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 30 วนัล่วงหน้ำก่อน

ออกเดนิทำง 

 

กรณียกเลกิทวัร ์โปรแกรม พรเีมีย่ม ตรุก ี9 วนั 

หลงัจำกทีท่ำ่นมดัจ ำเรยีบรอ้ยแลว้ ไมค่นืเงนิมดัจ ำไดใ้นทกุกรณี 

 

หมำยเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกวำ่ 15 ท่ำน 
โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำง 10-14 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 6,000.- บำท จงึสำมำรถออก
เดนิทำงได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย 
อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  
อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้ห ้
ไดม้ากทีส่ดุ 

▪ เน่ืองจากการท่องเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่าน
ไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรือสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารที่ทาง
ทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะ
ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเน่ืองจากการกระท าที่
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวน
สทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวัน
เดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็น
ผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้
ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิ
เทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

▪ ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขาย
กอ่นเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศ
โดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ
แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 



  

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพัก
แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของ
หอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน
ตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมระด ับ  4 -5 ดำว บำงเมือง เป็นมำตรฐำนของประเทศตุ รกี ไม่ใช่

มำตรฐำนสำกล  
▪ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ ำ้ จะเป็นเพยีงกำรตกแตง่หอ้งพกัใหค้ลำ้ยคลงึกบัโรงแรมถ ำ้

มำกทีสุ่ด จะไมใ่ช่โรงแรมถ ำ้จรงิๆ เนือ่งจำกโรงแรมถ ำ้จรงิ ๆ น ัน้มจี ำนวนนอ้ยมำก 
และทำงกำรทอ่งเทีย่วของประเทศตรุก ีจะไมใ่หร้บัในลกัษณะของกรุป๊ทวัร ์ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัด
เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ หา้มน าตดิตัวขึน้บน
เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูก
ท าการตรวจอย่างละเอียดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุ
ภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึ
สามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

▪ รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานไดท้ั ้งน้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับภาระคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 

 


