
 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน 

QATAR AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 
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วนัที่สอง โดฮา –อิสตนับูล – BLUE MOSQUE – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ล่องเรอืบอสฟอรสั 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR837 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR239  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

12.25 น. ถึง สนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)       

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

             

 

นําท่านสู่ เมืองอิสตนับูล (iSTANBUL) เมืองท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นมาก

ท่ีสุดในตุรกี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรสั BOSPHORUS เดิมช่ือว่า คอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็น

อาณาจักรท่ียิ่งใหญ่ในประวติัศาสตร ์เป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้ส

ตนับลูมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้ 

จากน้ันนําทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่ง

การท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ ของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ้ น ตรงกลางเป็น

ท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้

เป็น ท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบ

ลิกส ์3 ตน้ คือ เสาท่ีสรา้งในอียิปต ์เพ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลบัมาไวท่ี้อิสตนับลู เสาตน้ท่ี

สอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากน้ันไม่ไกลนําทุกท่านชม BLUE MOSQUE 

หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโต

มนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบ

อิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 

7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ SULTAN AHMED น้ันเอง  

จากน้ันนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์

พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็น

โบสถข์องศาสนาคริสต ์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่าง

พวกท่ีนับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียน มีอาํนาจเหนือตุรกี 
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จึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 

1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆ มาประดบัไว ้

มากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทําใหแ้ตกรา้ว

ตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ด

ท่ี 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาว

อิสลาม 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดาํ THE BLACK SEA 

กบัทะเลมารม์าร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็นช่องแคบน้ีเป็นจุดนัดพบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย 

ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัยิ่ งในการป้องกนัประเทศ

ตุรกีอีกดว้ย ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือ

บา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาน่าคน้หา 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าเขา้สู่ที่พกั TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม อิสตนับูล – เมืองบูซ่าร ์– GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร ์– อิซเมีย   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร ์เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกีซ่ึงห่างจากอิสตันบูลประมาณ 

154 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยู่ปรมาณ1.5ลา้นคน มี

ความสาํคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางดา้นเสน้ไหมเพ่ือส่งออกไปยัง

ตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซนต์เพ่ือนํา ไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

อาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1326-1362และ จากน้ัน ไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิรเ์น ท่ีอยู่

ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล นําท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า GRAND 

MOSQUE ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดบั ท่ีมีสีสนัลวดลายท่ี

ละเอียดและซับซอ้นอย่างพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลมรูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูป

เรขาคณิต ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองท่ีในอดีตกษัตริย ์ท่ีเคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้

ใชเ้มืองน้ีเป็นท่ีฝังศพ และนอกจากน้ัน ยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนท่ีสวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มเป็น

จาํนวนมากจนไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีสีเขียว GREEN BURSA สุสานสีเขียว GREEN TOMB สุเหร่าสีเขียว หรือ 

YESIL MOSQUE สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอรซ์าถูกสรา้งขึ้ น

ในช่วงปีค.ศ.1491-1421 โดยสถาปนิกช่ือ HACIIVAZ PASA โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า 

อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใช้กระเบ้ืองหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่งผนังและเพดานด้านในก็

ถูกตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้าเขียว เช่นเดียวกนั นอกจากน้ันภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีท่ีบรรจุศพของ

สุลต่านเมหเ์มดท่ี1 และครอบครวัสถานท่ีแห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าของประเทศตุรกี  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านสู่ตลาดผา้ไหมเมืองบรูซ์า ตลาดผา้ไหมเมืองบรูซ์าท่ีตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง 

 ประเทศตุรกี ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภัณฑจ์ากผา้ไหม     เป็นหลัก 

โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะ ลวดลายพ้ืนเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศท่ีมีผู ้น้บถือ

ศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซ่ึงนอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยงัมีเส้ือผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสีสนัของ

ผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีทาํใหต้ลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุดจนครั้งหน่ึงสมเด็จพระนางเจา้ควีนอลิ
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ซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนดว้ย ได้เวลาพอสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์IZMIR 

(ระยะทาง 330กิโลเมตร ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้สู่ที่พกั RAMAZA PLAZA HOTEL IZMIR ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่  อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บา้นพระแม่มาร ี– เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – 

เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากน้ันนําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําท่าน

เขา้ชม  บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)  ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีอาศยัอยู่

และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้งดว้ยหิน

อ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบนั

เหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็น

อยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรือง

ขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเด

อรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั 

นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 

ปีท่ีแลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนั

น้ี นําท่านชม หอ้งอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็น

อยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะ

แบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 
  นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนงัคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด ทั้งยงัผลิต

เส้ือหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้าม

อธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลงัจากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม. (197 กม.) เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือ

แร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิด

ทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาว

ราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะไดส้มัผัส เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) 

เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษา

โรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่

ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล 

สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั COLOSSAE HOTEL PAMUKKALE ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  ปามุคคาเล่ – คอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – คปัปาโดเกีย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร

เซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  ระหว่างทางแวะ

ชม CARAVANSARAI ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานท่ีพักแรมของกองคาราวานตาม

เสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทํา

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผู ้ ติดตาม 

สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3 ชัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั GOLD YILDIRIM HOTEL CAPPADOCIA ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก คปัปาโดเกีย – นครใตด้ิน – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – หุบเขาอุซิซาร ์– ระบ าหนา้ทอ้ง 

** สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้ นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. 

เพ่ือชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง 

** (ค่าข้ึนบอลลนูอยูท่ี่ท่านละ 200 USD) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดก

โลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เช่ือมต่อถึงกัน เป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนา

คริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ท่ีตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์สาํหรบัท่ีเราไปชมวนัน้ีเป็นเมืองใต้

ดินท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวั 
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หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน้ํา และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบาง

เบาเพราะอยูลึ่ก และทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้

นําทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (OPEN AIR MESEUM) ท่ี เมืองเกอเรเม (GOREME) ซ่ึงยเูนสโก

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็น

ความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็น

การป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย ชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขา

ดงักล่าวมีรพูรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภเูขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้

มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสงูท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้าํหนา้ท่ีเป็น

ป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

จากน้ันนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง BELLY DANCEซ่ึงเป็นการ

เตน้ราํท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียน นัก

ประวัติศาสตร์เช่ือกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบําหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึง 

ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดด

เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

   น าคณะเขา้สู่ที่พกั GOLD YILDIRIM HOTEL CAPPADOCIA ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจด็ คปัปาโดเกีย – เมืององัการา่ – สุสานอตาเตริก์ – สนามบินองัการา่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง หรือท่ี

มีช่ือตามประวติัศาสตรว์่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2  รองจาก

นครอิสตนับลู กรุงองัการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดย

อยู่ห่างจากนครอิสตนับลูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงองัการาเป็น

ท่ีตั้งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความสาํคญัของ

กรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน ทาํใหก้รุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก

เป็นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตันบูลเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มาราน้ัน กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมใน
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ภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ 

ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร ์ก  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสาน

ของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซ่ึงเป็นผูนํ้าในสงครามกู ้อิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผู ้

ก่อตั้งสาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ

ตุรกีดว้ย อนุสรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัร

ตุรกีท่ีพิมพร์ะหวา่งปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรปู ANITKABIR ดว้ย  

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ในสนามบิน 

20.20น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR258 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ   

00.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

01.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 834  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที) 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ

12ปี) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

27 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 29,999 29,999 28,999 6,000 14,999 

03 – 10 กุมภาพนัธ ์2561 29,999 29,999 28,999 6,000 14,999 

24 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 29,999 29,999 28,999 6,000 14,999 

10 – 17 มีนาคม 2561 29,999 29,999 28,999 6,000 14,999 

07 – 14 เมษายน 2561 33,999 33,999 32,999 7,000 18,999 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
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กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะ

ไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก

หอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในตรุกอีาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติํา่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในตรุกทีีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน้ํา ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 60 USD/ทรปิ/ทา่น  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่สาํหรับคนทีไ่มไ่ดถ้อืพาสสปอรต์ไทย 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่ว

สละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิท

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั*** 
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2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 คน 

6.  ในกรณีทีล่กูคา้ยืน่วซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไมค่นืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 

 


