
 
 

 
AMAZING TURKEY 9D6N                

 ทวัรต์ุรก9ีวนั6คนื   
บนิตรงสูอ่สิตนับูลกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
TOUR CODE : TK251101BZ 

 

 
 

ขอนําท่านท่องดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณ ี2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยุโรป  
เทีย่วครบทุกไฮไลทไ์ม่เหมอืนใคร โปรแกรมจดัอย่างลงตวัไม่เหนือ่ย 
นอนคปัปาโดเจยี 2 คนื บนิตรงสูอ่สิตนับลูพรอ้มบนิภายในอกี1 ขา   

อสิตนับลู-บซู่าร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามุคคาเล-่คปัปาโดเจยี 

ราคาพเิศษเร ิม่ตน้  
36,999.- 

 เดนิทาง ตลุาคม-พฤศจกิายน 2561  
 
 

 

http://www.utravel.in.th/ตะวันออกกลาง/ทัวร์ตุรกี-9-วัน-6-คืน.html


 
 

วนัแรก    กรุงเทพ-อิสตนับูล 
18.00 น พรอ้มกัน ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบิน

สุวรรณภูมโิดยมเีจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) 
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีส่ีวนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค่ํา
และอาหารเชา้ระหว่างเท ีย่วบนิสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

 
วนัทีส่อง ฮิบโปโดรม-สุเหรา่สีนํา้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่
04.00 น. เดนิทางถงึกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

หลังจากนัน้นําทุกท่านสู่เมอืงอสิตันบูล ชมสนามแข่งมา้
โบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์
เมต จากนัน้นําชม สุเหรา่สีนํ ้าเงิน (BLUE MOSQUE) 
สถานทีศั่กดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึ่ง 
ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิท ีใ่ชปู้ตลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพื้นท ี่  ซึ่งเคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ จากนัน้นําชม โบสถ์เซนต์
โซ เฟีย  (St. Sophia) ซึ่ง เ ป็นศิลปะแบบไบแซน
ไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์
ของโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถ์
ครสิตแ์ต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได ้
เปลีย่นเป็นพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็น
เวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเท ี่ยวเขา้ชม
ความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้
ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ต่ีอครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่อง
แคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มา
ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. 
ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 ก.ม.  ถือว่าสุดขอบ
ของทวปียุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี ่ 
นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตรท์ ีสํ่าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอ ีกดว้ย  
เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี ้ ว่ากันว่า
จะกระทั่งถงึยุคของการนําเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคย
ปรากฏว่า กรุงอสิตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมา
ก่อนเลย ทัง้ท ีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนีเ่อง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ทําให ้
เกดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับ
ทวิทัศน ์สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรอืบา้นเรอืนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ี
ซึง่ลว้นแต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้  
จากนัน้นําท่านชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างมาก
ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิกาทุกเรอืนของทีน่ ีจ่ะถูกตัง้เวลาไวท้ ี่ 09.05 
น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบุรุษของชาตถิงึแก่อสัญกรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่ ตลาดสไปซ์มารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลือก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึ้นชื่อ
ของตุรกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

ค่ํา   บรกิารอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
   นําท่านเขา้สู่ท ีพั่ก Marriott Courtyard Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีส่าม     บูซาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ทางทศิตะวันออกของตุรกี ม ีความสําคัญแ ละ
ใหญ่เป็นอันดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนียั้งมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ 
ในอดตีเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้น
ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ท ีเ่อดริเ์น ท ีอ่ยู่ทางดา้นเหนอืของกรุงคอนสแตนดโินเปิล นําท่านสู่ตลาดผา้ไหม
เมอืงบูรซ์า Bursa Silk Market  โดยตลาดแห่งนีค้า้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก และดว้ยสสัีน
ของผา้ไหมทีส่ดใสนีเ่องทีท่ําใหต้ลาดแห่งนีก้ลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีสุ่ด จนครัง้หนึง่สมเด็จพระนาง
เจา้ ควนีอลซิาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ (Cannakkale) ซึง่ตั ้งอยู่บนทะเล
มาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแ ห่งนี้จึง เคยเป็นชุมทางการคา้ 
ศูนย์กลางการเดนิเรอืเชือ่มต่อเอเชยีกับยุโรป นําท่านชมมา้ไม้จําลอง
แหง่กรุงทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึก
ของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีตั่ง้ตระง่านอยู่กลางเมือง จากนั้น
เดนิทางสู่โรงแรมทีพั่ก 
บรกิารอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต)์   
นําท่านเขา้สู่ท ีพั่ก Ida Kale Resort Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่    เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คูซาดาซ ี
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทีตั่ ้งอยู่ทางดา้น
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั ้งเมือ งโบราณของกรีกที่ม ี
ความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสรา้งในราวปี 281-133 
ก่อนครสิตกาลโดยไลซมีาคุส ทีเ่ป็ นแม่ทัพของอเล็กซานเด อร์
มหาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จึงไดย้กใหก้ับโรมัน 
นําทา่นชมหมุบ่า้นกรกีโบราณ กาลเวลาทีล่่วงเลยมานับพันปี
ในอดตีนัน้เมอืงนีค้อืเมอืงทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุดมาแลว้
ในสมัยกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบันนีเ้ป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการ
สรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสัีนสดใน อิสระใหท้่านเดิน
ชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจและสัมผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถ ิน่ 
เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
เดินทางสู่เมืองคูซ าดาซีตั ้งอยู่ทางตะ วันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตุรกตัีดกับชายฝ่ังทะเลอีเจี้ยนซึ่งเป็นท่าเรือท ี่สําคัญ 

ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนยีภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของทะเลอเีจีย้น จากน ัน้
นําทา่นสู่หมูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนั
ทีย่งัคงหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลือกชมซื้อสินคา้พืน้เมอืง 
ไดเ้วลาอนัสมมควร 

ค่ํา     บรกิารอาหารค่ํา (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Charisma Deluxe Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามุคคาเล ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสู่เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมือง
โบราณ ทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ทีสุ่ด
ในเอเชยี ทีม่กีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเม ืองหนึ่งเคย
เป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้
มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อน
ครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซีย
และกษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้
ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหินอ่อนผ่านใจ
กลางเมอืงเก่าท ีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีท ีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ท ีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี ้นําท่านชมหอ้งอาบน้ํา
แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทียั่งคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, 



 
 

หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิ
สตคิทีม่คีวามปราณีต จากนัน้นําท่านเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณ์สถานของพระแม่มารี (Virgin 
Mary) จากนัน้นําท่านเยี่ยมชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดัง
ของประเทศตุรก ีตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คุีณภาพทีสุ่ด อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนด์ดัง
ในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย   

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงทีม่น้ํีาพุเกลอืแร่รอ้น
ไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมือง
เก่าแก่สมัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหล
ของน้ําพุเกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้ก ิดทัศนียภาพของ
น้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
น้ําเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ 
ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค่ํา    บรกิารอาหารค่ํา (บุฟเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั White 
Heaven Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางทีสํ่าคัญของภูมภิาคแถบนี้ ระหว่างทางนําท่านชมตวามสวยงามของ 
Oblook lake ซึง่เกดิจากอุกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ทีพั่กแรม
และทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่  เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างทะเลดํากับภูเขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภูีมปิระเทศ
อันน่าอัศจรรย์ซึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นท ีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้ก ิดการ
แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา
และน่าอัศจรรย์ ด่ังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั้งจาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรกี และยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตุรกไีปจรดประเทศจนี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนยีภาพ
ทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ี  ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท
และทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Burcu Kaya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
* หมายเหตุ: กรณีหอ้งพักของโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

วนัทีเ่จ็ด    บอลลูน-นครใตด้นิ-เมอืงอุชซิาร-์หมูบ่า้นอวานอส 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ 

บริเวณล๊อ บบี้ **( ทวัร์น ั่งบอลลูนนี้ไม่
รวมอยูใ่นรายการทวัร ์ คา่ขึน้บอลลูนทา่น
ละ 220 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีชํ่าระดว้ย
เงนิสด และราคา 230 ดอลล่าสหรฐั ใน
กรณีทีชํ่าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทน
ผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยั
ใหก้บัทุกทา่น แต่สําหรบัประกนัภยัที่ทํา
จากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน 
และเครื่องร ่อนทุกประเภท  ดงัน ัน้การ
เลือกซื้อ Optional Tourรายการนีข้ึ้นอยู ่
กบัดุลยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขุดเจาะพื้นดนิลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช ้
เป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกทีท่ ีต่อ้งการเขา้มายึดครองดนิแดนนีเ้พื่อประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 



 
 

ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชั้น
ล่างทีล่กึท ีสุ่ด ลกึถงึ 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี้ม ีครบทุกอย่าง ทั ้งหอ้งโถง,  หอ้งนอน,  หอ้งน้ํา, 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีขุ่ดลกึ
ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มี
อุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ดี ม ีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย
อากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําท่านสู่ เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื้นท ีท่ ีม่จุีดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่มรูีพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป
ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว่ํา และเจดยี์เต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืส่วนหนึง่ของหนิเหล่านีม้คีนอาศัยอยู่
ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํา้” มาชา้นานนับจากอดตีถ ึงปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”
ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบทําลายหนิ”เหล่านีท้ ิง้เพื่อปรับพื้นท ีใ่หร้าบเรยีบแต่อย่างใด ส่วนบา้นที่ปลูก
สรา้งขึน้ใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนยีภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบ
พึ่งพิงท ีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง นําท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ม ีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครือ่งป้ันดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมโีชว์
เครือ่งป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีม่น้ําไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ําท ีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้น
เลยนําดนิจากแม่น้ํามาลองป้ันใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครือ่งใช ้ท ีใ่ชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ 
ต่อมาไดเ้ริม่ป้ันพวกโอ่ง แจกัน และเครือ่งประดับบา้น ชมการสาธติการทําเครือ่งป้ันดนิเผาของแบบ
ด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี จากน ัน้ 

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Burcu Kaya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
จากน ัน้นําทา่นชมระบําหนา้ทอ้งอนัขึน้ชือ่ของตุรกไีดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

* หมายเหตุ: กรณีหอ้งพักของโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน* 

 
วนัทีแ่ปด    หุบเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมูบ่า้นของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่ง
จนิตนาการ ตืน่ตากับอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดู
คลา้ยพื้นผิวดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ในจักรวาล
มากกว่าพื้นผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรูปทรงแปลกตา อสิระใหท้่าน
เก็บภาพ panoramic view  จากนัน้นําท่านชมหมูบ่า้นของ
นกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่
อาศัยเพื่อจะไดเ้ก็บขีน้กพิราบไป จากนัน้นําท่านสู่หุบเขาพา
ซาแบค (Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่ม
ภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมหีมวกวางอยู่ขา้งบนแปลกตาสวยงามมาก
ไม่มที ีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอัน
สมควร 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้ นําท่านเขา้ชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิ
ซึง่ถอืไดว่้าเป็นสนิคา้ท ีม่ชีือ่เสยีงของตุรก ีจากนัน้นําท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝาก
ต่างๆ ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Kayseri   

19.35-21.15 น.เดนิทางสู่สนามบนิอสิตันบูล เท ีย่วบนิที ่TK2021 (บนิภายในประเทศ) 
**ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั ** 

 
วนัทีเ่กา้    อิสตนับูล-กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 068 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

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

****หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น ีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****   
 
 

AMAZING TURKEY 9D6N                



 
 

 ทวัรต์ุรก9ีวนั6คนื   
บนิตรงสูอ่สิตนับูลกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

TOUR CODE : TK251101BZ 
 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ท่าน 
 

กําหนดการเดนิทาง ปี 2561 พกัหอ้งคู ่
ท่านละ 

พกัเด ีย่ว
เพ ิม่ 

ตุลาคม 10 – 18  / 11 - 19 36,999.- 7,900.- 
ตุลาคม 12 – 20 / 13 – 21 36,999.- 7,900.- 
ตุลาคม 17 – 25 / 26 ตค – 3 พย. / 28 ตค – 5 ธ.ค. 36,999.- 7,900.- 

พฤศจกิายน 9 – 17 / 16 – 24 / 
23 พย. – 1 ธ.ค. / 30 พย. – 8 ธ.ค. 36,999.- 7,900.- 

 
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด้ 

 
หมายเหตุ  

1.  ราคานีสํ้าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  
ทา่นละ 3,000 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ เท ีย่วบนิชัน้ประหยัด   (กรุงเทพ-อิสตนับูล-กรุงเทพ)  
        และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว 
2.    ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรก ี
3.    ค่าพาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเท ีย่วพรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง     
4.    ค่าท ีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน  
5.    ค่าอาหารทกุมือ้ท ีร่ะบุตามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ    
7.    ค่าบรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่และหัวหนา้ทัวรผู์ม้ปีระสบการณ ์   
8.    ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   ค่าจัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, มนิบิารแ์ละทวีช่ีองพิเศษ ฯลฯ และทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.   ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ส่ังพิเศษ นอกเหนอืรายการ  
5.   ค่ายกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ท่าน  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ) 
7.   ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาท ิค่าซักรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และค่าใชจ่้ายอืน่ๆท ีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 

http://www.utravel.in.th/ตะวันออกกลาง/ทัวร์ตุรกี-9-วัน-6-คืน.html


 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรกมัดจําท่านละ 20,000 บาท  ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดชําระก่อนเดนิทาง 30 วัน  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใด  ๆทัง้สิน้กรณที ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ 
และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
หมายเหตุ  

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีท ีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจํานวนอย่างนอ้ย   
15 ท่าน ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยินดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และ
เหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ   
4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทัวร ์ในกรณีท ีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซ่ีา หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีท ีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเท ีย่วจะใชเ้ล่มสเีลอืดหมู 
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอื่น ๆ ท ี่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ่มท ีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ-หาย 
ความล่าชา้ หรอื อุบัตเิหตุต่าง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตรา ค่าน้ํามัน หรือ 
ค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบิน
กําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิ หรอืมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ี่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน้ และมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
  
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ   

• สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ท่านทีพั่กเดีย่วกรุณาชําระค่าพักเดีย่วเพิ่ม)   

• กรณีเดนิทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  
 
หมายเหตุ :  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเท ีย่ว กรณีท ีเ่กดิเหตุจําเป็นสุดวสัิย อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั ้งนี ้จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด  

2. เนือ่งจากการท่องเท ีย่วนี ้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีท ีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง 
หรอื แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท ี่
ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนือ่งจากการกระทําท ีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ
หลบหนเีขา้เมอืง  



 
 

4. ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 
หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเท ีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

 
 
โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่
อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง
ในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมต่ํิา เครื่องปรับอากาศที่ม ีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้น
เท่านัน้ในกรณีท ีม่กีารจัดประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ
Í ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทุกชนดิ ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเช่นมดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุท ี่เป็นลักษณะของเหลว
อาทคิรมีโลช่ันน้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้ ือขึ้น
เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ท ี่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึ้นเครื่องไดแ้ละ
หา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็น
สทิธÍิของสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋า
สัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว 
( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํ้ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   
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