
 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17579 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง   เมษายน 2563   
เมษายน  04-11 เม.ย. 63 / 05-12 เม.ย. 63 / 06-13 เม.ย. 63 
 ราคา 39,900.- บาท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 9,000.- บาท 
 

วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

19.00 น. พบกันที ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U  ประต ู10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ   คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช-่ชอ้ป

ป้ิง ตลาดสไปซ-์พระราชวงัทอปกาปึ-ชมสวนทวิลปิ  Emirgan Park–ชอ้ปป้ิง แบรนด์

เนม 

05.20 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับ

กระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้    ใหท้่านไดม้ีเวลา ท าภารกจิส่วนตัว หรือบางท่านที่

ตอ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ี่เคาน์เตอร์รับแลกเงนิ เมื่อเสร็จภารกจิ

สว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้ มุง่หนา้สูภั่ตตาคาร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus 
ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ท าหนา้ที่
เป็นเสน้แบ่งระหวา่งยุโรป และเอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea 
เขา้กับ ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้่านได ้
ชมทวิทัศน์ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็นจุด
ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีง
รายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่

http://bit.ly/2NMk5YE


Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุ
ทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถขุองจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 
ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม 
และไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อก
รายลอ้มพระราชวังซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที ่ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus 
ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรง
แกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน สง่ทา้ยครึง่วันชว่งเชา้ดว้ยการน า
ทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ 
ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา
หรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะ
เป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่น

เมหเ์มตที ่2 เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั

ทอปกาปึ หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิ

และวตัถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด 

กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญ จากนัน้น าท่านสูส่วนสาธารณะทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรงุอสิตันบลู น าทา่นเขา้ชมภายใน อเีมอรก์นั พารค์ Emirgan Park  

สวนสาธารณะทีส่วยทีสุ่ดและมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของตุรก ีโดยที่ตลอดเดอืน 

เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะใชเ้ป็น สถานทีจ่ดังาน เทศกาล

ดอกทวิลปิ Tulip Festival 2020 โดยแทจ้รงิแลว้ ประเทศตรุก ีเป็นตน้ก าเนดิ

ดอกทวิลปิของโลก คนสว่นใหญ่จะเขา้ใจผดิวา่เป็นประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ให ้

ท่านไดอ้สิระกับการถ่ายภาพดอกทวิลปิหลากส ีหลายสายพันธุ ์นับเป็นลา้น ๆ 

ดอก ไดต้ามอัธยาศัย(หมายเหต ุทางบรษิทัฯ ขอแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วเทีย่ว

ทกุทา่นทราบกอ่นการเดนิทางวา่ ชว่งระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการชม

ดอกทวิลปิน ัน้ คอื เดอืนเมษายน-พฤษภาคม และการทีน่กัท่องเทีย่ว

สามารถเห็นดอกทวิลปิบานสะพร ัง่ไดน้ ัน้จะข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศเป็น

สิง่ส าคญั บรษิทัฯ ไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะเป็นชว่งวนัทีใ่ดหรอืสปัดาหท์ี่

เทา่ไหรข่องระหวา่งสองเดอืน เมษายน-พฤษภาคม ข ึน้อยูก่บัสภาพดนิฟ้า

อากาศเป็นสิง่ส าคญั) 

 จากนั้นส่งทา้ยช่วงบ่ายดว้ยการน าท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง  ชอ้ปป้ิง Istinye 

Park บ่ายวันนี้ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมตัวจรงิ กับ

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุ หรหูราทีส่ดุ พรอ้มเป็นหา้งทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม

ที่มากที่สุด ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, LOUIS 

VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด ์ชัน้น าอกีมากมาย ชัน้ลา่ง

ของหา้งก็มรีา้นอาหารหรูหรามากมาย หรอืจะเลอืกเป็นอาหาร Fast Food ก็มี

หลากหลายใหท้่านเลอืก เชน่ Mc Donald’s, Burger King รา้นไอศกรมีตา่ง ๆ  

สิง่ทีต่อ้งควรระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมืนกึถงึน ้าหนักกระเป๋าขากลับ

ตอ้งไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม, หา้ม      ชอ้ปป้ิงสนิคา้เพลนิจนลมื เวลาทีนั่ดหมายไว,้ 

หา้ม พดูวา่ครัง้แรกนกึวา่ใหเ้วลาชอ้ปป้ิงนานเกนิไป แตพ่อถงึเวลานัดหมายกลับ

กลายเป็นใหเ้วลาชอ้ปป้ิงนอ้ยเกินไปยังซื้อสินคา้ที่อยากไดไ้ม่ครบเลย 

รา้นอาหารบางรา้นช าระเงนิดว้ยสกลุเงนิ ลรีา่ เทา่นัน้ เพือ่ความสะดวกท่านควรมี

เงนิลรีา่ตดิตัวไวด้ว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง       

พกัคา้งคนื ที ่  Gonen Yenibosna Hotel 5*  หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี 

 

 

 



วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ฮปิโปโดรม-สเุหรา่สนี า้เงนิ –เซนตโ์ซเฟีย-อโุมงคเ์ก็บน า้ใต้

ดนิ     เยเรบาตนั -เมอืงชานคัคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิค์

ซ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยังสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้

เสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ จากนัน้น าท่านเขา้ชม สเุหรา่สนี า้

เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิ

ในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เชน่ ดอกกุหลาบ คารเ์นชั่น 

ทวิลปิ เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึ

เวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสเุหร่าทีน่ครเมกกะ จากนัน้

น าท่านเดนิตอ่ไปเพือ่เขา้ชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

กลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุ

สวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมี

เสางามค ้าทีส่ลักอย่างวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ สง่ ท่านเขา้ชม 

อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิ

เนยีน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที ่

อสิตันบลู ถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ใหป้ระชาชนมนี ้าใชไ้ดโ้ดยตลอด  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พเิศษ!! เป็นรา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity 

ท ัง้หลายต่างก็ใหก้ารยอมรบัว่า เป็นรา้นอาหารทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดในอสิ

ตนับูล น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้เลียบชายฝ่ังสู่ เมอืงอเีซยีบทั Eceabat 

(ระยะทาง 307 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมอืงเล็ก 

ๆ ที่อยู่บรเิวณท่าเรือที่จะขา้มฟากสู่ เมอืงชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะได ้

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผ่าน

บา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตร เมอืงถงึท่าเรือ ณ 

เมอืงอเีซยีบัทแลว้  น าท่านขา้มฟากสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale (ใชเ้วลา

น่ังเรอื ประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Kolin Hotel  5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี

วนัสีข่องการเดนิทาง     มา้ไมเ้มอืงทรอย-วหิารอะโครโปลสิ-เมอืงคซูาดาซ ึ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้หง่กรงุทรอย Wooden Horse 

of Troy อันโดง่ดัง เป็นหนึง่ในอาวธุยทุโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนัน้ สรา้ง

ขึน้ เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกที่หลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็น

ดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเปอร ์

กามมั Pergamum เป็นสถานทีต่ัง้ของโบราณสถานทีส่ าคัญ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูกกลา่วขวัญถงึ

ประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายมี โรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลกซึง่จุผูช้มไดถ้ึง

10,000 คน ใหท้า่นไดถ้่ายภาพกับโบราณสถานทีม่คีวามสวยงาม และรูถ้งึความ

เฉลยีวฉลาดของชาวเตริก์ในสมัยโบราณ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ

ไดต้ามอัธยาศัย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ึKusadasi (ระยะทาง 

199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญทาง

การคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุก ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Le Bleu Hotel  5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี



วนัหา้ของการเดนิทาง     บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสูเ่ยีย่มชม บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นที่

สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิน้พระชนม์ในบา้งหลังนี้ ถูกคน้พบอย่า

ปาฏหิารยิ ์โดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้น

หนังสอือยา่งละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายาม

สบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บ

การบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้นของพระแม่มาร ีซึง่พระสันตปาปา 

โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้าสาม

กอ๊ก ที ่มคีวามเชือ่วา่เป็นกอ๊กน า้ทีม่คีวามศกัด ิส์ทิธ ิ ์แทนความเชือ่ในเร ือ่ง 

สขุภาพ ความร า่รวย และความรกั ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มี

ความเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้

น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน ไดเ้วลาพอสมควรน าเดนิท่านสู่ เมอืงโบราณเอฟ

ฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมัน ชม 

อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library 

of Celsus และอาคารส าคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน  

Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิาร

แห่งนี้คอือยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันที่ส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาด

ใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้

ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 

ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แตพ่วกโรมันมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่

มากขึ้น น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็น

ประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังใน

อติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ได ้

ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 

189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มี

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก    น าท่านชมความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาต ิณ เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale ค าวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ี

หมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ 

ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 

35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณ

ทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ 

รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง 

เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงาม

แปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามุคคา

เล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล)่ 

เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่าง

น ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจาก

หมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็น

รูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส 

ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามีคุณสมบัตใินการรักษา



โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่    Pam Thermal  Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี           

วนัหกของการเดนิทาง     เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-เมอืงคปัปาโดเกยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคย

เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริ์ก ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาว

เตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

ท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดมิเป็นสถานทีนั่กบวช

ในศาสนาอสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการเดนิหมนุเป็น

วงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไป 

ท าการหมนุตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายกอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผู ้

ทีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมุนไปชว่งเวลาหนึง่ ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม สว่นหนึ่งของ พพิธิภัณฑเ์มฟลาเป็น

สสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอก

เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบ

มุสลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยังเป็นสุสานส าหรับ

ผูต้ดิตาม สานุศษิย์ บดิา และบุตรของเมฟลาดว้ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.20 ชั่วโมง) ระหวา่งทางใหท้่านไดแ้วะพักเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการ

เขา้ชม Caravansarine สถานทีพั่กแรมของพ่อคา้ชาว เตริก์ สมัยออตโตมัน ที่

ย ิง่ใหญ ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตร ี

ของสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ที ่Goreme Kaya Hotel  โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ 

  !! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 

ดาว แทน !! 

วนัเจ็ดของการเดนิทาง     นครใตด้นิไคมคัล-ึพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอเรเม-่เขา้ชม

บา้น 

                                      ของมนษุยถ์ า้-ชอ้ปป้ิง-อสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทวัรข์ ึน้บอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเชา้ พรอ้มกัน ณ 

บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

 (ทวัรน์ ัง่บอลลนนีไ้มไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์คา่ข ึน้บอลลูนประมาณทา่นละ 

250USD  ในกรณีทีช่ าระเป็นเงนิสด และ 260USD ในกรณีทีช่ าระดว้ย

บตัรเครดติ)เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับท่าน เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่ม่

ควรพลาด(ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ ทวัรข์ ึน้บอลลูน อสิระพกัผอ่นทีโ่รงแรม

ไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or 

Kaymakli   

เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึ

ศัตรนูครใตด้นิไคมัคลมีชีัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบ



เครื่องทุกอย่างทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอ

พรม อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่

เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็น

การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม 

โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับภเูขารูปทรงตา่ง ๆ ไดต้าม

อัธยาศัย น าทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอัน

น่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารูปทรงต่าง ๆ 

ทีง่ดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุ่น

แรก ๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ ดนิแดนมา้พนัธุด์ ี 

ตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ีเป็นพื้นทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส 

และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้

ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายท่ัวบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่ข ึ้นมา 

จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิภูเขาไฟไป

เรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่

เต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดู

ประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รียกขานกันวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า 

ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์หง่นีเ้ป็นมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรก  ี พเิศษ!! เขา้ชม

บา้นพกัของมนุษยถ์ า้พืน้เมอืง Local Cave House ของชาวพื้นเมอืง 

Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ีเมือ่มผีู ้

มาเยีย่มเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพือ่แสดงถงึน ้าใจและ

มติรภาพระหวา่งเพือ่นใหม ่จากนัน้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผีูค้น

อาศัยอยูจ่รงิๆ จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานเพชร,โรงงานเซรามคิ อสิระ

กับการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่ระลกึไดต้ามอัธยาศัย น าท่านออกเดนิทางสู่

สนามบนิ  

19.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 2009 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตนับลู (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     กรงุเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.25 ช ัว่โมง) 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service ***  

ก าหนดการเดนิทาง   เมษายน 2563   
 
เมษายน  04-11 เม.ย. 63 / 05-12 เม.ย. 63 / 06-13 เม.ย. 63 

ราคา 39,900.- บาท / พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 9,000.- บาท 
 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 



ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน 

บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถ

เปลีย่นวนัเดนิทางได ้

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

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั)       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ 

วนัละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซักรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ 

ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 6 วนั 

รวมเทา่กบั 30 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเทา่กบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 



เง ือ่นไขการจองทวัร ์โปรแกรม ตรุก ีทรอย 8 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ ัง่มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท   ภายใน 1 วนัหลงัจาก

ท าการจอง 

งวดที2่: ช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด ภายใน 45 วนัลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทาง 

 

*** เมือ่ทา่นช าระมดัจ าแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดท้กุกรณี *** 

 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 25 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 4,000.- บาท จงึสามารถออก
เดนิทางได ้

ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 20-24 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 3,000.- บาท จงึสามารถออก
เดนิทางได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย 
อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  
อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้ห ้
ไดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ท่าน
ไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่าง
ทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่
คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าที่
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวน
สทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวัน
เดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็น
ผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้
ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิ
เทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขาย
กอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศ
โดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ
แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 
3 ทา่น / 3 เตยีงTriple Room ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของ
แต่ละโรงแรมซึง่มักมีความแตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที่
ตอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
 



 โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางน ัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่
เทยีบเท่ากบัมาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบุน ัน้เป็นการจดัอนัดบัของการ
ทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

 โรงแรมถ า้ใน เมอืงคปัปาโดเกยีน ัน้ จะเป็นเพยีงการโรงแรมทีม่กีารตกแตง่เสมอืน
ถ า้ หรอืเป็นเพยีงการจ าลองใหเ้หมอืนถ า้ ไมใ่ชโ่รงแรมถ า้ทีม่นษุยถ์ า้ใชอ้ยูก่นัจรงิๆ  

 ในช่วงเทศกาล หรอื ช่วงทีต่รงกบัวนัหยุดส าคญัตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม 
ทางบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธ ิพกัโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัด
เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บน
เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั่นน ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูก
ท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุ
ภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ICAO 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึ
สามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 20 
กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ข ึน้กับแตล่ะสาย
การบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้
หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 
กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง 
( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่า
กว่ามาตรฐานไดทั้้งนี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับภาระคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตรุกนัีน้ สว่นใหญจ่ะมไีมเ่พยีงพอ ในกรณีทีท่่าน
ตอ้งการจะไดก้ระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอแนะน าวา่ทา่นสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็น

การดทีีส่ดุ แต่ถา้ไมร่บีรอ้นทางมคัคเุทศกช์าวไทย และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้

หนา้หอ้งพกัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


