
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 

03-10มี.ค. / 04-11มี.ค. / 17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค.  / 25 มี.ค.-01เม.ย.   

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม... 
• ส ำนกังำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour 
• คุณแทก็ โทร.084-758-7773, 083-768-3318 
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com 
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924 
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com 
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448 
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com 
 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล-เมืองเนฟเชียร ์

19.30 น. พบกนัท่ี เคำน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สำยกำรบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ 

คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำงดำ้นสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย 

06.05 น.  เดินทำงถึง กรงุอิสตนับลู แวะเปล่ียนเท่ียวบินภำยในประเทศ 

07.35 น.  ออกเดินทำงสู่ เมืองเนฟเชียร ์โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2006 

08.55 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองเนฟเชียร ์หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หนำ้ท่ีศุลกำกรแลว้

น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำง

ของศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสตท่ี์ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ำ

เป็นจ ำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ ์และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำนของชนเผ่ำลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศำสนำคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church ใหท่้ำนไดถ่้ำยรูปกบัภูเขำรูปทรงต่ำง ๆ ไดต้ำมอธัยำศยั 
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟต ์

น ำท่ำนชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรยแ์ปรสภำพเป็น

หุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง ๆ ท่ีงดงำม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่นแรก ๆ ท่ีอำศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่ำ ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั้งอยู่

ทำงตอนกลำงของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือ

ประมำณ 3 ลำ้นปีท่ีแลว้ เถำ้ลำวำท่ีพ่นออกมำและเถำ้ถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟ 

ไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลำ้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยจนผูค้นในพ้ืนท่ี

เรียกขำนกนัว่ำ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี พิเศษ!! เขา้ชม

บา้นพักของมนุษยถ์ ้าพ้ืนเมือง Local Cave House ของชำวพ้ืนเมือง Cappadocia พร้อม



ด่ืมชำ กำแฟ เน่ืองจำกธรรมเนียมของชำวเมืองตุรกี เม่ือมีผู ้มำเยี่ยมเยียนก็จะมอบชำ กำแฟ เป็น 

Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงน ้ ำใจและมิตรภำพระหว่ำงเพ่ือนใหม่ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้

ถ่ำยภำพบำ้นพ้ืนเมืองท่ีมีผูค้นอำศยัอยูจ่ริงๆ จำกนั้นใหท่้ำนไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน

เซรามิค อิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้และของท่ีระลึกไดต้ำมอธัยำศยั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์ 

จำกนั้นน ำท่ำนชม Belly Dance “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรีของสำวนอ้ยชำวตุรกี 

พกัคำ้งคืน ท่ี     Uchisa Kaya Cave Hotel 5*    มำตรฐำนตุรกี หรือเทียบเท่ำ       

 !! หมำยเหต ุในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วนัสำมของกำรเดินทำง เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใตดิ้น-เมืองคอนยา่-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 

05.00 น. ท่ำนท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวรน์ั่งบอลลนนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่า
ขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 210 

ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีช าระดว้ยบัตรเครดิต) เจ้ำหน้ำท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่ำน เพ่ือเปิด

ประสบกำรณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลำด พร้อมกบัประกำศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่ำน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  

เกิดจำกกำรขุดเจำะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวำ่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจำกขำ้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมี

ชั้นล่ำงท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยำ่งทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ ำ 

หอ้งถนอมอำหำร หอ้งครัว หอ้งอำหำร โบสถ ์ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟต์ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอนยา่ Konya เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็น

เมืองหลวงของอำณำจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่งแรกของชำวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก 

อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ ำของประเทศ น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา Mevlana Museum 

เดิมเป็นสถำนท่ีนกับวชในศำสนำอิสลำมใชส้ ำหรับท ำสมำธิ Whirling Dervishes โดยกำรเดิน

หมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปท ำกำรหมุนตอ้งอดอำหำร มีกำรเขำ้ห้องฝึกทรมำนร่ำงกำย

ก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมำธิมำกตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลำหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลำน่ำ เจ

ลำเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศำสนำอิสลำม ส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑเ์มฟลำเป็นสุสำนของ เมฟลานา เจ

ลาเลดดิน รมีู Mevlana Celaleddin Rumi ภำยนอกเป็นหอทรงกระบอกปลำยแหลมสีเขียวสด

ใน ภำยในประดับประดำฝำผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมำกมำยตระกำรตำ และยงัเป็นสุสำนส ำหรับ

ผูติ้ดตำม สำนุศิษย ์บิดำ และบุตรของเมฟลำดว้ย  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคำ้งคืน ท่ี    Anemon Konya Hotel 5*   มำตรฐำนตุรกี หรือเทียบเท่ำ    

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง    เมืองคอนยา่-เมืองอันตาเลีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya เป็นเมืองท่องเท่ียวชำยทะเลท่ีตั้งอยูริ่มชำยฝ่ังทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซ่ึงตั้งอยูท่ำงตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึง

เมืองประวติัศำสตร์ ซ่ึงสำมำรถยอ้นกลบัไปประมำณ 150 ปีก่อนคริสตกำล ส ำหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่น



ท่ีรำบชำยฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขำและทอ้งทะเลอนังดงำม จนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมำเยือนลว้นให้

กำรยกย่องว่ำเป็น “ริเวียร่าแห่งตรุกี” ซ่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวภำยในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทำงธรรมชำติและท่องเท่ียวทำงประวติัศำสตร์ท่ีถือวำ่มีควำมเก่ำแก่มำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ระหวำ่งทำงน ำท่ำนแวะชม  เมืองแอสเพนโดส Aspendos ท่ีอยูห่่ำงประมำณ 45 กิโลเมตรน ำท่ำน

ชม โรงละครท่ีมีควำมยิง่ใหญ่ Roman Theater สมัผสัอยำ่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีควำมสวยงำมและสำมำรถ

จุผูช้มไดป้ระมำณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดำ้นหลงัท่ีถูกสร้ำงข้ึนหลำยชั้นเหมือนกบัอพำร์ตเมน้ท์ ท่ีมี

ห้องส ำหรับนักแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกำย นอกจำกนั้นทำงดำ้นซ้ำยและดำ้นขวำยงัมีทำงท่ียื่น

ออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนัง่ ผำ่นชมโบรำณสถำน ควำมสวยงำมของโรงละครท่ีสำมำรถจุ

ไดป้ระมำณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงำม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภำพท่ีแกะสลกัอยำ่ง

งดงำม ดำ้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสำมส่วนท่ีประดบัดว้ยน ้ ำพุ และยงัมีซำกโบรำณอ่ืน ๆ เช่น เสำท่ีถูก

ตกแต่งอยำ่งสวยงำมท่ีอยูบ่นทำงเดิน สถำนท่ีท ำกำรคำ้ขำย 
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟต์ 

น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมควำมงดงำมของอนุสำวรียโ์บรำณ 

รวมถึงก ำแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรล์ิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ควำมส ำคญั ซ่ึงสร้ำงข้ึนจำกหินสีน ้ ำตำลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปรำกำร หรือ ประภำคำรในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทำวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขำ้งมีควำมโดดเด่นและเป็นจุดหมำยทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวท่ีส ำคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรมำกมำย จำกนั้นน ำท่ำน

สู่ ประตเูฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึงสร้ำงข้ึนตำมช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้ำงข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จ ำนวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่ำเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนชม 

ท่าเรือโบราณ Old Habour ซ่ึงปัจจุบนัท่ำเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีส ำคญั

ส ำหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคำ้โครงเดิมไว ้จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือชมความงามของอ่าวท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเ์นี่ยน Mediteranian Boat Trip เจำ้ของสมญำนำม “ริเวียร่า

แห่งตรุกี” ใหท่้ำนไดส้ัมผสัอยำ่งใกลชิ้ดโดยกำรล่องเรือท่ีตกแต่งคลำ้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพำท่ำน

ลดัเลำะไปตำมหนำ้ผำต่ำงๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 ดำว สร้ำงเรียงรำยอยูต่ำมหนำ้ผำ และท่ีพลำดไม่ไดเ้รือ

จะพำท่ำนล่องไปชมน ้ ำตกท่ีไหลจำกหนำ้ผำไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัวำ่เป็นควำมแปลกใหม่ 

ซ่ึงแตกต่ำงจำกน ้ ำตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดำ้นล่ำงจะเป็นล ำธำรน ้ ำ นับว่ำเป็นอีก

หน่ึงประสบกำรณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยำ่งท่ำนไม่ควรพลำด  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

พกัคำ้งคืน ท่ี     Ramada Plaza Antalya Hotel  5*    มำตรฐำนตุรกี หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง    เมืองอันตาเลีย-เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ควำม

สนใจเป็นจ ำนวนมำก ท่ำนชมควำมมหัศจรรยท์ำงธรรมชำติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   

ค  ำวำ่ “ปามุคคาเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมำยถึง ปุยฝ้าย และ 



Kale หมำยถึง ปราสาท เป็นน ้ ำตกหินปูนสีขำวท่ีเกิดข้ึนจำกธำรน ้ ำใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมำณ 35 

องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมำณท่ีสูงมำก ไหลรินลงมำจำก 

ภูเขำ “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมำเหนือผิวดิน และท ำปฏิกิริยำจบัตวั

แขง็เกำะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อนั

สวยงำมแปลกตำ และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยำกจะหำท่ีใดเหมือน จนท ำให้ ปามุคคาเล่ ไดร้บัการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988 น ำท่ำนชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล่) เมืองแห่งน ้ ำพเุกลือแร่ร้อน  
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบฟุเฟต์ 

น ำท่ำนชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้ ำพุเกลือแร่ร้อน น ำท่ำนชมหนำ้ผำท่ีขำวกวำ้ง

ใหญ่ดำ้นขำ้งของอ่ำงน ้ ำ เป็นรูปร่ำงคลำ้ยหอยแครงและน ้ ำตกแช่แขง็ ถำ้มองดูจะดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ 

เมฆหรือปุยฝ้ำย น ้ ำแร่ท่ีไหลลงมำแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ อยำ่งมหัศจรรย ์

น ้ ำแร่น้ีมีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มี

คุณสมบติัในกำรรักษำโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ควำมดนัโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต 

ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่น ้ ำพรุ้อนสำมำรถรักษำโรคได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคำ้งคืน ท่ี        Richmond Thermal  Hotel 5*    มำตรฐำนตุรกี หรือเทียบเท่ำ            

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง    เมืองปามคุคาเล่-เมืองคซูาดาซึ-เมืองอิซเมียร-์กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi ชมควำมสวยงำมของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอำณำจกัรโรมนั ชม อำคำรท่ีเป็นสัญลกัษณ์

ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอำคำรส ำคญัอีกแห่งคือ 

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้ำงข้ึนถวำยแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน 

ควำมโดเด่นของวหิำรแห่งน้ีคืออยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์มำก จำกนั้นปิดทำ้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่

ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้ำงโดยสกดัเขำ้ไปในไหล่เขำใหเ้ป็นท่ีนัง่ 

สำมำรถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชำกรในยคุนั้น สร้ำงสมยักรีกโบรำณ แต่

พวกโรมนัมำปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มำกข้ึน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัวำ่เป็นท่ีสุดทำ้ยท่ีพระแม่

มำรีมำอำศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบำ้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยำ่ปำฏิหำริย ์โดยแม่ชีตำบอดชำวเยอรมนั ช่ือ 

แอนนำ แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน

บรรยำยสถำนท่ีไวใ้นหนงัสืออย่ำงละเอียดรำวกบัเห็นดว้ยตำตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยำยำม

สืบเสำะคน้หำ้บำ้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับำ้นพระแม่มำรีไดรั้บกำรบูรณะเป็นบำ้นอิฐชั้น

เดียว ภำยในมีรูปป้ันของพระแม่มำรี ซ่ึงพระสนัตปำปำ โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณ

ด้ำนนอกของบ้ำน มีก๊อกน ้ ำสำมก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทน

ความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถดัจำกก๊อกน ้ ำเป็น ก าแพงอธิษฐาน 

ซ่ึงมีควำมเช่ือว่ำหำกตอ้งกำรให้ส่ิงท่ีปรำรถนำเป็นควำมจริงให้เขียนลงในผำ้ฝ้ำยแลว้น ำไปผูกไวแ้ลว้



อธิษฐำน น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนงัคุณภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมี

คุณภำพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตำลี เช่น Versace , Prada , Michael 

Kors  อิสระใหท่้ำนเลือกซ้ือสินคำ้ไดต้ำมอธัยำศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบิน เมืองอิซเมียร ์

20.00 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2335 

21.15 น.  เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองอิซเมียร ์หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หนำ้ท่ีศุลกำกรแลว้ 

  พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม    Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*  มำตรฐำนตุรกี หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนำด

ใหญ่และสองฝ่ังมีควำมสวยงำมมำก ช่องแคบน้ีท ำหน้ำท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่ำงยุโรป และเอเชีย เช่ือม

ระหวำ่ง ทะเลด า The Black Sea เขำ้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีควำมยำว 32 

กิโลเมตร ให้ท่ำนไดช้มทิวทศัน์ทั้ งสองขำ้งท่ีสวยงำมตระกำรตำของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด

ยทุธศำสตร์ท่ีส ำคญัยิ่งในกำรป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพรำะมีป้อมปืนตั้งเรียงรำยอยูต่ำมช่องแคบ

เหล่ำน้ี น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระรำชวงัท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงควำมเจริญอยำ่งสูงสุดทั้งทำงวฒันธรรมและทำงวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลำก่อสร้ำง

ทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสำนของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บกำรตกแต่งอยำ่งสวยงำม และไม่

ค ำนึงถึงควำมส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภำยนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรำยลอ้มพระรำชวงัซ่ึงอยูเ่หนือ

อ่ำวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภำยในประกอบด้วยห้องหับต่ำง ๆ และฮำเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยำ้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมำหนกั 4.5 ตนั  

หมำยเหต ุ ส ำหรบักร ุป๊วนัท่ี 29ธ.ค.60-05ม.ค.61 จะไม่ไดเ้ขำ้ชมพระรำชวงัโดลมำบำเช่ 

เน่ืองจำกพระรำชวงัแห่งน้ีจะปิด วนัองัคำร และ วนัพฤหสับดี หลงัจำกท่ีลอ่งเรือ

ช่องแคบบอสฟอรสัเสรจ็แลว้ จะน ำท่ำนชอ้ปป้ิงท่ีตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต 

ส่งทำ้ยช่วงเชำ้ดว้ยกำรน ำท่ำนสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลำด
เคร่ืองเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของฝำกไดใ้นรำคำย่อมเยำ ไม่ว่ำจะเป็นเคร่ืองประดบั ชำหรือกำแฟ 

รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยำ่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทำชิโอ ฯลฯ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น ำท่ำนชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนำมแข่งมำ้โบรำณ มีเสำโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน

ปลำยท่ียำว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทั้งเสำมีงำนแกะสลกัอนัมีควำมหมำยและมี

ค่ำยิง่ จำกนั้นน ำท่ำนชม สเุหร่าสนี า้เงิน Blue Mosque ท่ีมำของช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินเป็นเพรำะเขำใช้

กระเบ้ืองสีน ้ ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซ่ึงท ำเป็นลำยดอกไมต้่ำง ๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์เนชัน่ ทิวลิป 

เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่ำงแต่อยู่ภำยนอกคือ หอประกำศเชิญชวนเม่ือถึงเวลำท่ีจะตอ้งท ำพิธีละหมำด 

Minaret 6 หอ เท่ำกบัสุเหร่ำท่ีนครเมกกะ จำกนั้นน ำท่ำนเดินต่อไปชมสถำนท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ี 

ประชุมสวดมนต์ของชำวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ์ทำงศำสนำคริสต ์ภำยในมีเสำงำมค ้ำท่ี

สลกัอยำ่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงำม 108 ตน้ ส่ง ท่ำนสู่ อโุมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน Yerebatan 



Sarnici สร้ำงข้ึนในสมยัจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน ้ ำส ำหรับใช้ใน

พระรำชวงั ส ำรองไวใ้ชย้ำมท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขำ้ศึกปิดลอ้มเมือง น ำท่ำนชม พระราชวงัทอปกาปิ 

Topkapi Palace สร้ำงข้ึนในสมยัสุลต่ำนเมห์เมตท่ี 2 และเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 

พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ ซ่ึงหอ้งท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือหอ้งทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บ

สมบติั และวตัถุล ้ำค่ำมำกมำย โดยมีกริชแห่งทอปกำปิ ดำ้มประดบัมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต 

เป็นไฮไลทส์ ำคญัเรียกควำมสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยำ่งดี  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพมหำนคร 

01.55 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     กรงุเทพมหานคร 

14.50 น.  เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

*** End of Service *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

03-10มี.ค. / 04-11มี.ค. / 17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค.  / 25 มี.ค.-01เม.ย.   

 

 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไมมี่รำคำส ำหรบัเด็ก 

เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทำงไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่ำนัน้ 

ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะนอนหอ้งพกัเด่ียว  

เพ่ิมเงินอีกท่ำนละ 7,000.- บำท 
 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 ธ.ค. 2560) ** 

 
ชัน้ธรุกจิเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่ำนละ  90,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่ำนัน้) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน บริษทัฯ ขอแนะน ำให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมำกกวำ่ 

กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้

กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด ส ำหรับชั้นท่องเท่ียว ท่ำนละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

 

 



อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น า้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 

ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ ำด่ืมบริกำรบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 

เจำ้หนำ้ท่ีไกดค์นไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่ำน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่ำน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วนั (คิดเป็น 8  วนั รวมเท่ำกบั  24 USD) 

ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม คลำสสิค รเิวียรำ่ ตรุกี 8 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม คลำสสิค รเิวียรำ่ ตรุกี 8 วนั 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 31 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย (สงกรำนต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16-30 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 10,000+ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี) (สงกรำนต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-15 วนั หกัค่ำมดัจ ำ 10,000+ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (ถำ้มี) (สงกรำนต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 4-9 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 50-75% ของค่ำทวัร์ (สงกรำนต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-3 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำง
ทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บิน  กำรนดัหยดุงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ 
ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระ
มำแลว้  หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  



 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัหำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนดซ่ึงทำงบริษทัฯไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำงถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทำงตอ้งรอRefund ตำมระบบของ
สำยกำรบินเท่ำนั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยนัว่ำ
ทวัร์นั้นๆยืนยนักำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำง
กนัซ่ึงอำจจะท ำใหท่้ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมระดบั 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศตรุกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล  

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนำดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอำทิครีมโลชัน่น ้ ำหอมยำสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลำ้เป็นตน้จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญำตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ (ICAO) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทำงเท่ียวบินจึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองได้
และหำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 รำยกำรทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศน ้ ำหนักของกระเป๋ำอำจถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนไดท้ั้ งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระค่ำใชจ่้ำยในน ้ ำหนกัส่วนท่ีเกิน 


