
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25854 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

 

 

  



มหัศจรรย ์FUN มันส ์PREMIUM in TURKIYE 

Highlight จัดเต็มล้นในทริป 

บนิตรง Turkish Airlines  

และบนิภายในประเทศ 2 ครั้ง 

2 คืนฝันหวาน Hotel สวย 

ในดินแดนเมืองถ า้ 

 

ด่ืมด ่าวิวมากมาย 

 

หลากหลายอาหารเลิศ 

 

 

 



ก าหนดการเดินทาง 

วันศุกรท์ี ่3 มีนาคม 2566 (1)   กรุงเทพ - อิสตันบูล 
 

20.00น.  คณะพบกนัที่จดุนดัพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

ประตูทางเข้าที ่8 เคาน์เตอร์ S สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

22.55น. น าท่านเดินทางสูก่รุงอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเ้วลาเดนิทาง 10 ชม. 50 นาท)ี 
 

วันเสารท์ี ่4 มีนาคม 2566 (2)   อิสเมีย - เอเฟซัส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ 
 

05.45น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาตาเติร์ก ณ กรุงอิสตนับลู ประเทศตรุกี 
09.00น. คณะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยงัเมืองอสิเมีย โดยเที่ยวบิน TK2316 (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม. 10 นาท)ี 
10.10น. คณะเดินทางถึงสนามบินอิสเมีย (IZMIR)   
สาย ออกเดินทางสูเ่มืองเอเฟซสั (ใชเ้วลาเดนิทาง 40 นาท ี70 km.)  

น าชม บ้านพระแม่มารี (THE VIRGIN MARY'S 
HOUSE) สถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากบั
นกับุญจอหน์ใน ค.ศ. 37-48 และสิน้พระชนมใ์นบา้น
หลงันี ้ถกูคน้พบอย่างปาฏิหารยโ์ดยแม่ชีตาบอด ชาว
เยอรมันชื่อ  แอนนา  แคเทอรีน  เอมเมอริช  (Anna 
Catherine Emmerich) ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้น
หนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง  เมื่อ
เธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงั
นี ้ จนพบในปี ค.ศ. 1891  ปัจจุบันบ้านพระแม่มารี

ไดร้บัการบรูณะเป็นบา้นอิฐชัน้เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซึ่ง พระสนัตปาปา โป๊ปเบเนดิกสท์ี่ 16 ได้
เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน า้สามก๊อกท่ีเชื่อว่าเป็นก๊อกน า้ท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ แทน
ความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถัดจากก๊อกน า้เป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า
หากตอ้งการใหส้ิ่งที่ปรารถนาเป็นความจรงิ ใหเ้ขียนลงในผา้ฝา้ยแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  



จากนัน้  น าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน 
ชมอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส  คือ ห้องสมุดของเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) และ
อาคารส าคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (TEMPLE OF HADRIAN) ซึ่งสรา้งขึน้ถวายแด่
จกัรพรรดิเฮเดรียน  ความโดดเด่นของวิหารแห่งนีคื้ออยู่ในสภาพที่สมบูรณม์าก จากนัน้น าชมสิ่งก่อสรา้งที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในนครเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (GREAT THEATRE) ซึ่งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็น
ที่นั่ง สามารถจุคนไดถ้ึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ (10 km. จากบา้นนางมารี ˜ 
15 นาท)ี 

ระหว่างทางพาท่านชมโรงงานเคร่ืองหนังที่มีชื่อเสียงระดบัโลก ซึ่งแบรนดเ์นมต่างๆ ของโลก ลว้นแต่สั่งซือ้
หนังชัน้ดีนีจ้ากตุรกี หนังไดร้บัการพัฒนาใหม้ีความคงทน ดูแลรกัษาง่าย และยังสามารถใส่ไดใ้นเมืองรอ้น
แถบเอเชีย และแมก้ระทั่งประเทศไทยเรา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 น าท่านเดินทางสู่ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (200 km. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางภาค

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตรุกี เป็นที่ตัง้ของลานแคลเซียม กวา้ง 300 เมตร ยาว 2,600 เมตร เป็นที่ตัง้ของ
นครโบราณ เฮียราโปลิส และบ่อน า้แร่ ในอดีตเคยเป็นสระน า้รอ้น ปัจจุบันเป็นลานน า้แร่ที่มีอุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส ประกอบดว้ยหินปูน และเกลือแร่ ไหลเป็นน า้ตกจากที่สูง 100 เมตรลงสู่พืน้ สายน า้ที่ถูก
อากาศเย็นตวัลง ท าใหแ้คลเซียมตกตะกอน เกิดเป็นอ่างแคลเซียมธรรมชาติ ขนาดมหมึา   



ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั / น าท่านเขา้ที่พกั Richmond Thermal Hotel, Pamukkale 
  หรือเทียบเท่า 5* (สามารถเตรียมชดุว่ายน า้ เพื่อลงแช่สระน า้แรไ่ดค้่ะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Standard Room 20 sqm. as in photos 

 



วันอาทติยท์ี ่5 มีนาคม 2566 (3)    ปามุคคาเล่ – พิพิธภัณฑเ์มฟลานา - คอนย่า 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) โดยลกัษณะที่โดดเด่นของที่นี่จะเป็นเนินเขาสีขาวโพลน
เนื่องจากท่ีสว่นใหญ่เต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สงู 160 เมตร 
เกิดจากน า้พุรอ้นที่น าแคลเซี่ยมคารบ์อเนตมาตกตะกอน  โดยบ่อน า้พุ เกลือแร่รอ้นนีน้ี่เอง ที่ไดก้่อใหเ้กิด
ทัศนียภาพของน า้ตกสีขาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมท าใหเ้กิดเป็นแห่งหินสี
ขาวราวกบัหิมะไหลหลั่นเป็นทางน า้ยาว ที่มีความสวยงามมากๆ  
***เกร็ดความรู้ *** 
ดว้ยความเชื่อในสมยัโบราณว่า ปามคุคาเล่ เป็นเหมือนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมีสรรพคณุในการรกัษาบ าบดัอาการต่างๆ ท าให้

ในอดีต ชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสรา้งเมืองอยู่บนบ่อน า้พุรอ้นแห่งนี ้และขนานนามเมืองนัน้ว่า  ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึง

เมืองศกัดิ์สิทธ์ิ และปามคุคาเล่ ก็ไดถ้กูใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกว่าพนัปี จนเมื่อปี 2531  องคก์ารยเูนสโก ้ขึน้ทะเบียนให้

เปามุคคาเล่ เป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการร่วมกับเมือง ฮีเอราโพลิส  จึงไดม้ีการปิดไม่ใหน้ักท่องเที่ยวลงไปอาบแช่แลว้ 

เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ถานท่ีแห่งนีเ้กิดความเสียหาย  

ออกเดินทางสู ่Konya (400 km. ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ชม.) 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  (Mevlana 

Museum ) หรือส านักลมวน เริ่มก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกนัว่า ชาย
คนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็น
ผูช้ักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างกนั  

 แวะชมคาราวานสไลน ์Caravanserai ที่พกัแรมระหว่างทางของชาวเติรก์ในสมยัออตโตมนั 



 ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า / น าท่านเขา้ที่พกั Bayir Diamond Hotel & Convention Center, Konya หรือเทียบเท่า 5* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Diamond Room 32 sqm. as in photos 



วันจันทรท์ี ่6 มีนาคม 2566 (4)    คอนย่า – คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม่ 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางสู ่เมืองคัปปาโดเกีย (240 km. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปร
สภาพเป็นหบุเขา รอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คปัปาโดเกีย Cappadocia  เป็นชื่อ
เก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี)้ แปลว่า “ดินแดนมา้พันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของตรุกี เป็นพืน้ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเออซิเยสและภเูขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้น
ปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่
ขึน้มาจากนัน้กระแส น า้ ลม ฝน แดด และหิมะกดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นบัแสนนบัลา้นปี

จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาด
แปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป
แท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอีก
สารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนใน
เทพนิยายจนผูค้นในพืน้ที่เรียกขานกัน
ว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ที่มหัศจรรย์
แห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  



น าท่านชม นครใต้ดิน Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพืน้ดินลึกลงไป 
10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศกึศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชัน้ลา่งที่ลึกที่สดุลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้น
แห่งนีม้ีครบเครื่องทกุอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนี
ฉกุเฉิน ฯลฯ  

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ 

Goreme Open Air Museum ซึ่ ง เ ป็ น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 
ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวน
มากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนั
การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นดว้ย
กับศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนตบ์ารบ์ารา 
St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake       

       Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าที่โรงแรม  

พิเศษ !! Turkish Night & Belly Dance Show  
(พร้อมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอรท้์องถ่ิน (local drink) ไม่อั้น!) 
น าท่านเขา้ที่พกั Anatolian Houses Cave Hotel & SPA หรือเทียบเท่า 5* 
 
 



 

*Deluxe Suite Room 40 sqm. as in photos ถ้าไม่ได้ จะเป็นโรงแรมทีค่ล้ายกนัค่ะ 
 
 

 



วันอังคารที ่7 มีนาคม 2566 (5)              คัปปาโดเกีย   

 
05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พรอ้มกัน ณ บริเวณล๊อบบี ้ (ทัวรน์ั่งบอลลูนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่าขึน้บอลลูน

ประมาณท่านละ 280 ดอลลา่สหรฐัในกรณีช าระดว้ยเงินสด/ 308 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีช าระดว้ยบตัรเครดิต) 
เจา้หนา้ที่บริษัทบอลลูนรอรบัท่าน เพื่อเปิดประสบการณใ์หม่ที่ไม่ควรพลาด พรอ้มกับประกาศนียบตัรที่รอ
มอบใหก้บัทกุท่าน  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าชมปล่องไฟนางฟ้า (FAIRY CHIMNEYS) เกิดจากภูเขาไฟที่
พ่นลาวาออกมาในสมัยก่อน ผ่านแรงลมหลายรอ้ยปีจนเกิดเป็น
แท่งหินทรงกรวยหลากหลายรูปแบบ และให้เวลาอิสระจากนั้น
  แวะชม โรงงานเพชร จิวเวอร์ร่ี, โรงงานเซรามิค และ 
โรงงานทอพรม  
อิสระกับการเลือกซือ้สินค้าและของที่ระลกึไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
บ่าย  น าท่านชม เที่ยว และ shopping  

ตลาดทอ้งถิ่น Downtown อิสระกบัการเลือกซือ้สินคา้ และของที่ระลกึ  
มีรา้นขายของมากมาย รา้นอาหารน่ารกั รา้นกาแฟน่านั่ง ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาสบายๆ ชิลๆ ตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั /  
น าท่านเขา้ที่พกั Anatolian Houses Cave Hotel & SPA หรือเทียบเท่า 5* 



วันพุธที ่8 มีนาคม 2566 (6)              คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล   
 

05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้(Optional) หากพลาดในเชา้วนัแรก 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
12.05 น. ออกเดินทางสูก่รุงอิสตันบูล โดย TK 2017 (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม. 35 นาท)ี 
13.40 น. ถึงสนามบินอตาเติร์ก นครอิสตนับลู  

น าคณะเดินทางเขา้สู ่กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL)  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ไกดพ์าทานเคบบั Street Food (ลกูคา้ดแูลค่าใชจ้่ายเอง) 

 
บ่าย  น าท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) พระราชวงัสดุหรูหราตัง้อยู่รมิชายฝ่ัง  

ทะเลมารม์าราในช่องแคบ
บอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป 
ในพระราชวั งนี ้มี จุ ด เ ด่น
หลายๆ อย่าง   แต่สิ่ งที่ มี
ชื่อเสียงมากไดแ้ก่ โคมไฟแช
นเดอเลียร์ ของขวัญจาก
อังกฤษท าจากแก้ว คริสทัล
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั ประดับดวงไฟ 750 ดวง และยังมีพรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่
ที่สดุในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้คริสทัล 



สวยงามน่าทึ่งมาก จุดที่หนา้สนใจที่น่า
สัง เกตคือมีนาฬิกาวางประดับ ไว้
มากมาย ทุกเรือนจะชีบ้อกเวลา 09:06 
น . ซึ่ ง เ ป็นเวลาที่  ออตาเติร ์ก หรือ 
ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรฐั
ตุ ร กี ถึ ง แก่ อสัญกรรม ในวันที่  1 0 
พฤศจิกายน 2484  สิ่งที่ไม่ควรพลาด
ชมคือ หอ้งที่วีรบุรุษแห่งชาติ ผูน้  าการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นที่

ชื่ออตาเติรก์ไดน้อนเสียชีวิตบนเตียงท่ีมีธงชาติตุรกีคลมุอยู่ พรอ้มนาฬิกาตัง้บอกเวลาเสียชีวิตคือ 09.06 น. 
เมื่อ 70 ปีมาแลว้  การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคเุทศกข์องวงัน า
ชมทีละหอ้งทีละอาคาร และไม่สามารถถ่ายภาพหรือบนัทกึภาพภายในได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบั "ทะเลมา
มาร่า" (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิน้ประมาณ  32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 
กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป 
และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกัน
ที่นี่  
นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบ
บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
ส  าคัญยิ่ง ในการป้องกันประเทศตุรกี
อีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงราย
อยู่ตามช่องแคบเหล่านี ้  ว่ากันว่ า



จนกระทั่งถึงยคุของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่า  กรุงอิสตนับลูถกูถลม่จนเสียหายอย่าง
หนกัมาก่อนเลย ทัง้นีเ้ป็นเพราะปอ้มปืนดงักลา่วนีเ้อง                  
ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรสัซึ่งท าใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชีย และยโุรปสะดวก
มากขึน้ ขณะที่ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็น  พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ
บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้  

 
จากนัน้ น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชื่อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน
สามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนั
เลื่องชื่อของตรุกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย พาแวะชิมร้าน Candy 



ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตราคาร SEVEN HILLS RESTAURANT 

 
น าท่านเขา้ที่พกั  Golden Tulip Bayrampasa Istanbul หรือเทียบเท่า 5* 



 

*Standard/Superior Room 25 sqm. as in photos 
 

วันพฤหัสที ่9 มีนาคม 2566 (7)              อิสตันบูล   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านชมกรุงอิสตัลบูล (ISTANBUL) มหานคร
ของสองทวีป เอเชีย และยุโรป เป็นเมืองที่มีความ
งดงามในประวัติศาสตรโ์ลกมานานหลายศตวรรษ 
นับแต่ยุคสมัยของกรีก และโรมัน ในสมัยของพวก
กรีก ก็คือเมืองไบแซนติอมุ มีอายุอยู่ในระหว่าง 675 
ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.330 จึงได้เสียใหแ้ก่
อาณาจักรโรมัน และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมัน
ทางดา้นตะวันออก ในนามของ กรุงคอนสแตนติโน
เปิล จนกระทั่งถึง ค.ศ.1453 จึงไดถู้กพวกออตโตมนั 
ท าลายลง และเปลี่ยนชื่อมาเป็น อิสตนับลู และไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 



น าท่านชม ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) หรือจตัรุสัสุลต่านอาหเ์มต สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส 
เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง  ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโป
โดมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นที่ตัง้แสดงประติมากรรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีก
โบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนีใ้ช้เป็นที่จัดงานพิธี  แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพืน้ที่ลานด้านหน้า
มสัยิสสลุต่านอะหเ์มต ซึ่งเป็นที่ตัง้ของเสาโอเบลิกส  ์3 ตน้คือ เสาที่สรา้งในอียิปต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรหต์ุตโม
ซิสที่ 3 ถกูน ากลบัมาไวท้ี่อิสตนับลู เสาตน้ที่สองคือ เสาง ูและเสาตน้ที่สามคือเสาคอนสแตน 
ตินที่ 7  

*ภาพอดีต เมื่อ ค.ศ.330 

 
 

 



 
จากนั้นน าท่ าน เข้าชม  สุ เห ร่า สีน ้ า เ งิน  (BLUE 

MOSQUE) ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัสลุต่านอะหเ์มตที่ 1 ซึ่งมี
พระประสงคท์ี่จะสรา้งมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้
มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนตโ์ซเฟียของ
จกัรวรรดิ ไบแซนไทนใ์หไ้ด ้  
 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  

ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น า ท่ า น เ ข้ า ช ม โบสถ์ เ ซนต์ โ ซ เ ฟี ย  (ST. 

SOPHIA) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทน ์ไดร้บัการ
ยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

 
 
 
 
ยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบ
แซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ ซึ่งโบสถ์เซนต์โซเฟียนี ้สร้าง
ประจนัหนา้กบัสเุหรา่สีน า้เงิน  
 



จากนั้นน าท่านชม อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน 
(UNDERGROUND CISTERN) สิ่ ง ก่ อ ส ร้า ง ที่ เ ป็ น
สิ่งก่อสรา้งของชาวโรมนัในอดีต  ซึ่งเป็นอโุมงคเ์ก็บน า้ที่
มีขนาดใหญ่ที่สดุในอิสตนับูล สามารถเก็บน า้ไดม้ากถึง 
88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสตศ์วรรษที่ 6 
ภายในอโุมงค ์มีเสากรีกตน้สงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถว
ถึง 336 ตน้และมีเสาตน้ที่เด่นมากคือ เสาเมดซู่า อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูป และชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บ
น า้ขนาดใหญ่  

 
 
******** จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่แกรนด์บาร์ซาร ์*********** 
 
 

จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นที่ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ (GRAND BAZAAR) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สรา้งใน 
สมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรม และทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีรา้นค้ากว่า 4,000 รา้น ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้ที่มีชื่อเสียงของตรุกีอย่างจใุจ 



ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ Nusr-Et Steakhouse Sandal Bedesteni ของเชฟ Salt Bae ชื่อดัง 

 

     
 *ภาพเพื่อประกอบรา้นอาหารเทา่นัน้ 

มาทรปิตรุกีทัง้ที ตอ้งมีโอกาสไดม้าทานรา้นสเต็กของเชฟสญัชาติตรุกีคนดงั Saltbae ที่มีท่าโรยเกลือเป็น
เอกลกัษณ ์ปัจจุบนัรา้น Nusr-Et Steakhouse นีม้ีอยู่หลายเมืองในตรุกี และยงัมีสาขาที่ New York, Miami, 
Doha, Dubai และ Mykonos ..พืน้ที่รา้นกวา้งขวาง และพนกังานจะมา entertain โดยมาแสดงท่า Saltbae 
โชว ์อนันีอ้ย่าใหโ้ชวเ์ยอะเพราะจะเค็มไป ..อร่อย และสนุกสนาน เต็มอิ่มแน่นอน  
น าท่านเขา้ที่พกั  Golden Tulip Bayrampasa Istanbul หรือเทียบเท่า 5* 

 
วันศุกรท์ี ่10 มีนาคม 2566 (8)              อิสตันบูล   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านแวะชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) 
ซึ่งสรา้งขึน้ในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่  2 หรือเมห์เมตผู้พิชิต
ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิล หรืออิสตันบูลใน
ปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี ้เป็น
ศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสรา้ง
พระราชวงันีข้ึน้เป็นที่ประทบัอย่างถาวร  



พระราชวังทอปกาปึนี ้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ กินเนื ้อที่ เ กือบ 
700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูตามแนวฝ่ังทะเลมารม์า
รา ภายในพระราชวังประกอบดว้ยต าหนักน้อยใหญ่ พลบัพลา พระ
คลงัมหาสมบติั มสัยิดหอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจบุนัพระราชวงัทอปกา
ปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล า้ค่า  
 
 

อาท ิเช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต 
เครื่องลายครามจากจีน  หยก มรกต ทับทิม 
และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย 
และพลาดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปจากเฉลียง
ดา้นบนของพระราชวงั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Galata Tower 

 
บ่าย  พาท่านน าชมถนนแห่งแฟชั่น  

   Taksim Square & Istiklal Street 
 

************ อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ************** 
 
 
 
 

 
 
 



สถานที ่/ สินค้าแนะน า 

• จัตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) ถือเป็นหัวใจส าคัญของความทันสมัยแห่ง
อิสตนับูล อนุสาวรียอิ์สรภาพซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ ข อ ง
ถนนคนเดิน    ตลอดถนนเรียงรายไปด้วย
รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลาด และบาร ์ซึ่งจะเต็ม ไ ป
ดว้ยผูค้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามค ่า คื น 
ดวงตาปิศาจ (Evil Eye) ตาสีฟ้าของชาว
ตุรกี ตาสีฟ้า หรือที่นักท่องเที่ยวทั่วไปมักจะเรียกว่า BLUE EYES    เป็นของที่ระลึกอย่างหนึ่งที่ใครมา
เที่ยวตรุกีแลว้ มกัจะหาซือ้กลบัไปเป็นของฝาก ตาสีฟ้าที่จรงิแลว้เป็น “เครื่องราง” อย่างหนึ่งของชาวตุรกี
ที่มกัจะนิยมแขวนไวต้ามบา้นเรือนทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณ ทางเขา้บา้น ความเชื่อที่ว่า ความประสงค์
รา้ยสามารถสง่ผ่านทางดวงตา ไดน้ าไปสูก่ารสรา้งดวงตาเพื่อมาขบัไล่ดวงตาแห่งความชั่วรา้ย เพื่อขบัไล่
ดวงตาแห่งความอิจฉารษิยา เดิมทีดวงตาดงักลา่วนีท้  าดว้ยดินเผาแลว้น ามายอ้มสี ต่อมาไดม้ีการน าเอา
แกว้มาท าเป็นดวงตา ซึ่งมีมาตัง้แต่สมยัเมโสโปเตเมีย  ในอนาโตเลีย ดวงตาสีฟ้านีส้ามารถหาซือ้ไดโ้ดย
ทั่วประเทศตรุกี 

17.30 น.  น าท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองอิสตันบูล  
20.55 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพโดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใชเ้วลาเดนิทาง 9 ชม. 15 นาท)ี 
วันเสารท์ี ่11 มีนาคม 2566 (9)              กรุงเทพฯ   
 
10.10 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 
 

*********************************************** 
ตารางการบิน 

วันทีเ่ดินทาง วันที่ ไฟล ์ เส้นทาง เวลา 

เที่ยวบินขาไป Fri 3 Mar 23 TK 65 กรุงเทพ (BKK) – อิสตนับลู  (IST) 22:55 - 05:45 (10.5 hrs.) 

Domestic 1 Sat 4 Mar 23 TK 2316 อิสตนับลู  (IST) – อิสเมียร ์(ADB) 09:00 - 10:10 (1.10 hrs.) 

Domestic 2 Wed 8 Mar 23 TK 2017 คปัปาโดเกีย (ASR) - อิสตนับลู  (IST) 12:05 - 13:40 (1.35 hrs.) 

เที่ยวบินขากลบั Fri 10 Mar 23 TK 64 อิสตนับลู  (IST) - กรุงเทพ (BKK)    20:55 - 10:10 (9.15 hrs.) 

 
 
 



 

อัตราค่าบริการ  

อัตราค่าบริการ 
ราคา/ท่าน 

จ านวน 18 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 68,990 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 12,000 

  * หากท่านตอ้งการอพัเกรดเป็นบิซิเนสคลาสกรุณาสอบถามราคาอีกครัง้ค่ะ 
  ** เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงใชร้าคาเดียวกนัส าหรบัผูใ้หญ่ และเด็ก   

 *** โรงแรมในโปรแกรม เป็นการน าเสนอ จะท าการจองเมื่อช าระมดัจ า และคอนเฟิรม์โรงแรมกลบัอีกครัง้ 

เงือ่นไขการจองทัวร ์และช าระเงนิ 
• ช าระมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน เพื่อท าการจอง 

• ช าระสว่นที่เหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง 

โปรแกรมนีร้วม 
• ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  
• ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
• ค่าที่พกั 5 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบไุวใ้นรายการ 6 คืน (พกัหอ้งคู่) 
• ค่าพาหนะ หรือ รถรบั-สง่ ระหว่างน าเที่ยว 
• น า้ด่ืมขวด 50 มล. วนัละ 2 ขวดบนรถ และ 1 ขวดใหญ่ / 4 ท่านในมือ้อาหาร 
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ชัน้ประหยดั ระหว่าง กรุงเทพฯ–อิสตนับูล, อิส

ตนับลู-อิสเมีย, คปัปาโดเกีย–อิสตนับลู และ อิสตนับลู–กรุงเทพฯ 
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กก., กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 7 กก. 
• เจา้หนา้ที่ไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัรไ์ทย 
• ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,500,000.- บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม ์MSIG EASY VISA) 

 

โปรแกรมนีไ้ม่รวม 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ,์ เครื่องด่ืมมินิบาร ์และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 
• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
 
 



เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  
    เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2. เน่ืองจากตั๋วเป็นแบบไม่สามารถคืนท่ีนั่งได ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกไดท้กุกรณี และ กรณี การยกเลิก 
    การเดินทางในวนัเดินทาง, ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น ไม่มี การคืนเงินทัง้หมดไม่ 
    ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  หรือ กรณียกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ า 
    ที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra  
    Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
3. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามดัจ า หรือ เต็มจ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบไุวใ้น 
    รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า 
    ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
6. หากสายการบิน ท าการบินปกติ แต่ผูโ้ดยสารปฏิเสธที่จะบิน ไม่สามารถขอเงินคืนไดใ้นทกุกรณี ทัง้นีใ้นการบิน  
    สายการบินจะค านึงถึงความปลอดภยัต่างกฎการบินอย่างเครง่ครดัเสมอ 
 
หมายเหตุ 
• หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงค์

เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทวัรท์ี่จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานที่
ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด
หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศโครเอเชีย)  ทางผูจ้ดั ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใด ๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบินใหแ้ก่ท่าน) 

• ส าหรบัหอ้งพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้
นกัท่องเที่ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที่ยวมากกว่า 

• กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นกัท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
• หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัจากไดร้บัการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการน าเล่มพาสปอรต์ ไป

ยกเลิกวีซ่าในทกุกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่า จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 
• ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เนื่องจากย่ืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100% 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อบุติัเหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึง และรกัษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ 

• เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบ้ริการท่ีทางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน
เดินทาง 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความ
เหมาะสม 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทัวรท์ี่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



• ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหม ู

 
โรงแรมและห้อง 

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง Triple 
Room ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
ข้อควรทราบ 

• กรุณางดน าของมีคมทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น
ตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัขึน้บนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

• วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน า้หอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครัง้โดยจะอนญุาตใหถื้อขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่เดียวกนัในถุง
ใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

• หากท่านซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึน้เครื่องได้
และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

• ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger ซึ่งขึน้กบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิ์
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หากน า้หนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องไดต้อ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั  
• เนื่องดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึน้เครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์

ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน แยกใสถ่งุพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ 
และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ 
เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านัน้  

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้น าพาการเดินทางคร้ังนีค้่ะ 

 

  



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

