
 

 
 

 

AMAZING TURKEY NEW YEAR 9D6N               
 ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื  

บนิตรงสูอ่สิตนับลูกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
 

 
 

ขอนําทา่นทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป  
เที�ยวครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนื�อย 

* พกัโรงแรมถํ �า 2 คนื ที�คปัปาโดเจยี * 
บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 

ราคาพเิศษ 42,900.- 
**เทศกาลปีใหม ่2562** 

เดนิทาง 25  ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62 
เดนิทาง 27  ธ.ค 61 - 4 ม.ค 62 
เดนิทาง 29  ธ.ค 61 - 6 ม.ค 62 



 

 
 

 
 

วนัแรก    กรงุเทพ-อสิตนับลู 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ
สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผา่นขั �นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.35 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที�ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั�วโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุที�นั�ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ�า
และอาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัที�สอง ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนีํ �าเงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่

05.50 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
หลังจากนั�นนําทุกท่านสู่เมอืงอสิตันบูล ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาว
โรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสลุต่านอาหเ์มต จากนั�นนําชม สุเหรา่สนีํ �าเงนิ 
(BLUE MOSQUE) สถานที�ศักดิ�สทิธิ�ทางศาสนา ที�มคีวามสวยงามแห่ง
หนึ�ง ชื�อนี�ไดม้าจากกระเบื�องเคลอืบสนํี�าเงนิที�ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน
และถูกสรา้งขึ�นบนพื�นที�  ซ ึ�งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดย
สุลต่านอาหเม็ตที� 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทั �งหมด7 ปีและ จากนั�นนํา
ชม โบสถ์เซนต์โซ เฟี ย  (St. Sophia) ซึ�งเป็นศิลปะแบบไบแซน
ไทม์ ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุค
โบราณ สรา้งขึ�นสมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์
เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึได ้
เปลี�ยนโบสถด์ังกล่าวมาเป็นมสัยดิ แต่ไดเ้ปลี�ยนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมยั เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากที�เป็น
โบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเที�ยว
เขา้ชมความงามและความยิ�งใหญ่ ภายในมภีาพประดับโมเสกทองที�สมบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของ
จักรพรรดคิอนสแตนตนิที�มตีอ่ครสิตศ์าสนา  
เที�ยง   บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นนําท่าน ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเล
ดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาว
ทั �งสิ�นประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตั �งแต ่500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม. ถอืวา่สดุ
ขอบของทวปียโุรป และสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัที�นี�  นอกจากความ
สวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที�สําคัญยิ�งในการ
ป้องกันประเทศตุรกอีีกดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตั �งเรยีงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี�  ว่ากันวา่จะกระทั�งถงึยคุของการนําเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไมเ่คย
ปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสยีหายอยา่งหนักมาก่อนเลย ทั �งที�เป็น
เพราะป้อมปืนดังกล่าวนี�เอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  
ซึ�งทําใหเ้กดิการเดินทางไปมระหว่างฝั� งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ�น  
ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน ์สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรป
ของบรรดาเศรษฐ ีซึ�งลว้นแตส่วยงามตระการตาทั �งสิ�น  
จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ ซึ�งเป็นพระราชวังที�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมากทางดา้น
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมนั เป็นศลิปะที�ผสมผสานของยโุรปและตะวันออก ที�ไดร้ับการออกแบบ
ตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของที�นี�จะถูกตั �งเวลาไวท้ี� 09.05 น. ซึ�งเป็นเวลาที� เคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของ
ชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที� 10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ทา่นสามารถเลอืกซื�อของฝากไดใ้น
ราคายอ่มเยาว ์ไมว่า่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึ�นชื�อของตุรกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะ
เป็นถั�วพทิาชโิอ ซึ�งมใีหเ้ลอืกซื�อมากมาย  
คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก Marriott Courtyard Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 
 

นําท่านเดินทางสู่เมืองบูซ่าร ์ Bursa เป็นเมืองที�ตั �งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของตรุก ีมคีวามสําคญัแ ละใหญเ่ป็นอนัดบัที� 4 ของประเทศ
และเมอืงนี�ยังมชีื�อเสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื�อสง่ออกไปยังตลาดต่างๆ 
ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน 
ตั �งแตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากนั�นไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตั �งที�เอดริเ์น 
ที�อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล นําท่านสู่ตลาดผา้
ไหม เมืองบูร์ซา Bursa Silk Market  โดยตลาดแห่งนี�ค า้ขาย
ผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหมที�สดใสนี�เอง
ที�ทําใหต้ลาดแหง่นี�กลายเป็นตลาดที�สวยงามที�สดุ จนครั �งหนึ�งสมเด็จ
พระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 
เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซึ�งตั �งอยูบ่นทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน เมอืงแหง่นี�จงึเคยเป็น
ชมุทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดนิเรอืเชื�อมต่อเอเชยีกับยุโรป นําท่านชมมา้ไมจ้ําลองแหง่กรุงทรอย ซึ�งเปรยีบเสมอืน
สญัลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รงุทรอยแตก ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจกบั
มา้ไมเ้มอืงทรอยที�ตั �งตระงา่นอยูก่ลางเมอืง  จากนั�นเดนิทางสูโ่รงแรมที�พักบรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก Ida Kale Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�ส ี�    เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ที�ตั �งอยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ�งเป็นที�ตั �งเมอืงโบราณของกรกีที�มี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซมีาคุส ที�เป็ นแมท่ัพของอเล็กซาน
เด อรม์หาราช จนกระทั�งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้บัโรมนั นําทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาที�ลว่งเลย
มานับพันปีในอดีตนั�นเมืองนี�คือเมืองที�เคยเจรญิรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด
มาแลว้ในสมัยกรกีโบราณ ซึ�งปัจจุบันนี�เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการ
สรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีันสดใน อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง
และเก็บภาพประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิ�น 
เที�ยง    บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร     
เดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาซตีั �งอยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุกตีัด
กบัชายฝั�งทะเลอเีจี�ยนซึ�งเป็นท่าเรอืที�สําคัญ ระหวา่งการเดนิทางท่านจะ
ไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอเีจี�ยน 
จากน ั�นนําท่านสู่หมู่บ ้านออตโตมนัด ั�งเดมิ ชมอารยะธรรมและ
บา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนัที�ยงัคงหลงเหลอือยูใ่น
ปัจจุบนั อสิระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซื�อสนิคา้
พื�นเมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 
คํ�า    บรกิารอาหารคํ�า (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมที�พกั Charisma  Deluxe Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครื�องหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณ ที�ขนานนาม
วา่ มหานครแห่งแรกและยิ�งใหญ่ที�สดุในเอเชยี ที�มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดเีมอืงหนึ�งเคยเป็นที�อยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึ�งอพยพ
เขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ�นในศตวรรษที� 6 ก่อนครสิตกาล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเด
อรม์หาราชภายหลังเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึ�น
เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ
กลางเมืองเก่าที�สอง
ข า้งท างเต็ มไปด ว้ย

ซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมัย 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็น
โรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน 
ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนี� นําท่านชมหอ้ง
อาบนํ� าแบบโรมันโบราณ  (ROMAN BATH) ที� ยั ง
คงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุก
วันนี�, หอ้งสมุดโบราณที�มวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไว ้



 

 
 

ไดเ้ป็นอย่างดทีุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิที�มคีวามปราณีต จากนั�นนําท่านเก็บภาพ
ประทับใจกับอนสุรณ์สถานของพระแมม่าร ี(Virgin Mary ) จากนั�นนําทา่นเยี�ยมชมโรงงานเครื�อง
หนงั (Leather Jacket Factory) ซึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศที�ผลติหนังที�
มคีุณภาพที�สุด อีกทั �งยังผลติเสื�อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael 
Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย   

เที�ยง      บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร     
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปยุฝ้าย  เมอืงที�มนํี�าพเุกลอืแรร่อ้น
ไหลทะลุขึ�นมาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นที�ไหลลงสูห่นา้ผาผลจากการ
ไหลของนํ�าพุเกลือแร่รอ้นนี�ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ�งมคีวามงดงามมาก 
ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
ในปี ค.ศ. 1988  

คํ�า     บรกิารอาหารคํ�า (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมที�พกั White House PAMUKKALE Hotel เทยีบเทา่  
 

วนัที�หก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทั �งยังเป็นศูนย์กลางที�สําคัญของภูมภิาคแถบนี� ระหว่างทางนําท่านชมตวามสวยงามของ 
Oblook lake ซึ�งเกดิจากอกุาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ที�พักแรม
และที�แลกเปลี�ยนสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั  

เที�ยง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงที�อยูร่ะหวา่งทะเลดํากับภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนที�มภีมูปิระเทศ
อันน่าอัศจรรยซ์ ึ�งเกดิจากลาวาภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื�นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมื�อวันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื�อยๆ กอ่ใหเ้กดิการ
แปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศที�งดงาม แปลกตา
และน่าอัศจรรย ์ดั�งสวรรค์บนดนิ จนไดช้ื�อว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตั �งจาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีและยงั
เป็นเมอืงที�มคีวามสําคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึ�งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ
แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมที�ทอดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจนี ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพ
ที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี  ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท
และทัศนยีภาพที�สวยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซึ�งเป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมที�พกั Burcu Kaya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถํ�าเต็ม ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

 

วนัที�เจ็ด    บอลลนู-นครใตด้นิ-เมอืงอชุซิาร-์หมูบ่า้นอวานอส 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.   สําหรบัทา่นที�สนใจน ั�งบอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊

อบบี� **(ทวัรน์ ั�งบอลลูนนี�ไม่รวมอยู่ในรายการ
ทวัร ์ คา่ข ึ�นบอลลูนทา่นละ 220 ดอลลา่สหรฐั ใน
กรณีที�ชําระดว้ยเงนิสด และราคา 230 ดอลล่า
สหรฐั ในกรณีที�ชําระด้วยบตัรเครดิต บรษิทั
ต ัวแท น ผู ้ ให้บ ริก ารท ัวร ์บ อ ลลูน ใน ตุ รกี  มี
ประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แตสํ่าหรบัประกนัภยัที�
ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน 
และเครื�องร่อนทุกประเภท  ดงัน ั�นการเลอืกซื�อ 
Optional Tourรายการนี�ข ึ�นอยู่  กบัดุลยพินิจ
ของแตล่ะทา่น)** 
นําท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึ�งเกดิจาการขุดเจาะพื�นดนิลงไป 10 กว่าชั �น เพื�อใช ้
เป็นที�หลบภยัจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทั �งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกที�ที�ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี�เพื�อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 
ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทั �งตอ้งการที�จะหยดุยั �งการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี�ดว้ย โดยชั �น



 

 
 

ล่างที�ล ึกที�สุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี�มีครบทุกอย่าง ทั �งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งนํ�า, 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญท่ี�ขดุลกึ
ลงไปใตด้นิหลายชั �น แตว่า่อากาศในนั�นถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี
อุณหภูมเิฉลี�ย 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที�ดี มีทางออกฉุกเฉินที�เป็นทางระบาย
อากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

จากนั�นนําท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื�นที�ที�มจีุดเด่นคอืภเูขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึ�ง รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํ�า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ที�สําคัญก็คอืสว่นหนึ�งของหนิเหล่านี�มคีนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํ �า” มาชา้นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไมม่กีาร“ทุบทําลายหนิ”เหล่านี�ทิ�งเพื�อปรับพื�นที�ใหร้าบเรยีบแต่อยา่งใด สว่นบา้นที�ปลูก
สรา้งขึ�นใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ
พึ�งพิงที�น่ายกย่องเป็นอย่างยิ�ง นําท่านสู่ หมู่บ ้านอวานอส ซึ�งเป็นหมู่บา้นที�มีชื�อเสียงเกี�ยวกับ
เครื�องปั�นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทกุรา้นจะมผีลติภณัฑจ์ากงานปั�นวางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชว์
เครื�องปั�นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆที�มแีม่นํ�าไหลผ่าน แต่เป็นแมนํ่�าที�มตีะกอนแดง ชาวบา้น
เลยนําดนิจากแม่นํ�ามาลองปั�นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครื�องใช ้ที�ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 
ตอ่มาไดเ้ริ�มปั�นพวกโอง่ แจกนั และเครื�องประดับบา้น ชมการสาธติการทําเครื�องปั�นดนิเผาของแบบ
ด ั�งเดมิของชาวคปัปาโดเกยี  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า (บฟุเฟ่ต)์  ณ  ณ  โรงแรมที�พกั Burcu Kaya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
จากน ั�นนําทา่นชมระบําหนา้ทอ้งอนัขึ�นชื�อของตรุกไีดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัสูโ่รงแรมที�พกั 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถํ�าเต็ม ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั* 

วนัที�แปด  หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมูบ่า้นของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School-สกรีสีอร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบ
เขาแหง่จนิตนาการ ตื�นตากับอัศจรรยข์องภมูปิระเทศที�
แปลกตาที�ดคูลา้ยพื�นผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง
อื�น ในจักรวาลมากกวา่พื�นผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรปูทรง
แปลกตา อสิระใหท้่านเก็บภาพ panoramic view  
จากนั�นนําท่านชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้น
ไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศัยเพื�อจะ
ไดเ้ก็บขี�นกพิราบไป จากนั�นนําท่านสู่หุบเขาพาซา
แบค (Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาติแปลกตา
ของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบน
แปลกตาสวยงามมากไมม่ทีี�ใดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บ
ภาพประทบัใจไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชม
วธิกีารทอพรมแบบดั �งเดมิซึ�งถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงของตรุก ี

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ี� มุง่หนา้สูย่อดเขา Erciyes ซึ�งเป็นแหลง่สกรีสีอรท์ ผูท้ี�ชอบเลน่

สกตีา่งนยิมมาเลน่สกกีนัในฤดหูนาวที�ยอดเขาแหง่นี� อสิระเลน่สกตีามอธัยาศัย (ไมร่วมคา่อปุกรณ์เลน่
สก)ี หรอืจะเลือกถ่ายภาพกับหมิะที�ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาซึ�งเป็นทัศนียภาพที�สวยงามของ
ประเทศตรุก ีหมายเหตทุ ั�งนี�การเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เอื�ออํานวยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เปลี�ยนแปลงรายการเดนิทาง จากนั�นนําท่านสูย่า่นชอ้ปปิ�งให ้
ทา่นไดม้เีวลาเลอืกชื�อของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

20.30-22.10 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เที�ยวบนิที� TK2015 (บนิภายในประเทศ) 
**คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ** 

 

วนัที�เกา้    อสิตนับลู-กรงุเทพ 

01.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� TK 068 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชั�วโมง) 
14.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

*************************************** 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 



 

 
 

 
 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ บาท 

 

**เทศกาลปีใหม ่2562** 
25  ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62 
27  ธ.ค 61 -  4 ม.ค 62  
29  ธ.ค 61 -  6 ม.ค 62   
 

 
 
 

42,900.-    

พกัเดี�ยวเพิ�ม 7,900 

 
ราคานี�เป็นราคาโปรโมช ั�น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

หมายเหต ุ 

1.  ราคานี�สําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึ�นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯสงวนสทิธิ�ในการ

เก็บคา่ทวัรเ์พิ�ม ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม   
1.     คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั เที�ยวบนิชั �นประหยดั   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมต ั�วเครื�องบนิ

ภายในประเทศ 1 เที�ยว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํ�ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเที�ยวพรอ้มคนขบัรถที�ชํานาญเสน้ทาง     

4.    คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมื�อที�ระบตุามรายการ , นํ�าดื�มวันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทกุแหง่ที�ระบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
1.   คา่จดัทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอื�นๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลี�ย 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิ�น ( 90 USD/คน/ทรปิ) 
7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครื�องดื�มมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ   
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%  
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครั �งแรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นที�เหลอืทั �งหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ใน

การคนืเงนิ  ทั �งหมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�นกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯ 



 

 
 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิ�ที�จะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

 

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน มฉิะนั�นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สูญเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ� าเงนิ (ราชการ) ในการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม ่
รับผดิชอบใดๆในการที�ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเที�ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานี�คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบนิ ณ ปัจจบุัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ�น ตามอัตรา ค่านํ�ามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลี�ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
9. สําหรับที�นั�ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามที�สายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างการแข็งแรง สามารถสื�อสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที�เครื�องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ี�มปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long Leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�
เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นั�น และมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิตามที�สายการบนิเรยีกเก็บ 
 
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพื�อทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นที�พักเดี�ยวกรณุาชําระคา่พักเดี�ยวเพิ�ม)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนัก 

ไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั �งนี� จะ

คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สดุ  

2. เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที�จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที�ท่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ� ในการใชบ้รกิารที�ทางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี�

ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเที�ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

 



 

 
 

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึ�งมักมคีวามแตกตา่งกนัซึ�ง

อาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามที�ตอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งที�พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มเีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมตํิ�า เครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เทา่นั�นในกรณีที�มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�น 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

Í ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึ�นเครื�องบนิ  

กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขึ�นบนเครื�องบนิโดยเด็ดขาด วัตถุที�เป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลชั�นนํ�าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครั �งโดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ�น
เครื�องไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิ�นในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที�เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มที�จะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที�
รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซื�อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเที�ยวบนิจงึสามารถนําขึ�นเครื�องไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบินคือ 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชั �นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ�งขึ�นกับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็น
สทิธÍิของสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋า
สมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องไดต้อ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิ�ว ) + ยาว 
( 21.5นิ�ว ) + สูง ( 18 นิ�ว ) ในบางรายการทัวรท์ี�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้�ากว่ามาตราฐานไดท้ั �งนี�ข ึ�นอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนักส่วนที�เกนิกระเป๋าและสัมภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry)   


