
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทาง มีนาคม-พฤศจิกายน 63 
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-อสิตันบูล 

06.30 น  พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณ

  ภูมิโดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางท า

  ผา่นขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

09.25 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  

  เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่าและ

  อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

16.15 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

ค ่า   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    

หลงัอาหารค ่าเขา้สู่ท่ีพกั RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสอง  สุเหร่าสีน ้าเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวัง โดลมาบาเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต -

จัตุรัสทักซิม 

เชา้   รับประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

  ชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมนั “ฮิบโปโดรม” จตัุรัสสุลต่านอาห์เมต น าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE 

  MOSQUE) สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงินท่ี

  ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสร้างขึ้นบนพื้นท่ี  ซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่าน

  อาหเม็ตท่ี 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด7 ปีและ จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ซ่ึง

  เป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจั

  กรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้

  มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยดิ แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล 

  อะตาเติร์ก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 

  447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ี 

  สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา  

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านชมพระราชวัง โดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่านอบัดุล เมอจิท 

  ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวฒันธรรม และทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโต

  มาน จากนั้นน า น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบั

  ทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. 

  ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี  นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบ

  บอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่

  ตามช่องแคบเหล่าน้ี  ว่ากนัว่าจะกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิส

  ตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนกัมาก่อนเลย ทั้งท่ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน่ีเอง ในปีค.ศ.1973 มีการเปิด

  ใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือ

  ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ สองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรป

  ของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านไดช้มสีสัน

  ของตลาดอียิปตโ์บราณท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือ

  กาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัขึ้นช่ือของตุรกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือ

  มากมาย น าท่านสู่จัตุรัสทักซิม ( Taksim Square) หรือ ย่านทักซิม สแควร์ เป็นยา่นท่ีคึกคกัท่ีสุดในมหานคร

  อิสตนับูล เพราะเป็นย่านท่ีเป็นจุดศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก มีช็อปป้ิง สตรีท ท่ีรายลอ้มไปดว้ยร้านคา้

  ทั้งแบรนด์โลคอล และแบรนดอิ์นเตอร์มากมาย แถมยงัมีบูติกโฮเตล็อิพๆ และบาร์เก๋ๆ ให้คุณไดช้มบรรยากาศ

  ความคึกคกัของถนนเส้นน้ี 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RETAJ ROYAL HOTEL 5 * HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม    อซิเมียร์-คูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินอสิตันบูล 



 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2318 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินอิชเมียร์  

  เมืองอิซเมียร์(Izmir) ตั้งอยู่ทางปลายสุดทางตะวนัตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) หรือท่ีเรามกัเรียก

  กนัว่า เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) ปัจจุบนัเมืองอิซเมียร์นั้นถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์

  ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสามของประเทศตุรกี ตวัเมืองนั้นตั้งอยู่

  รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่นั้นถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา อีกทั้งยงัถือว่าเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งพลุก

  พร่านไปดว้ยผูค้น รวมไปถึงถนนท่ีค่อนข้างกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช์็อปป้ิงท่ีทนัสมยั นั่นจึงส่งผลให้

  เมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปมากกว่าตุรกีแบบดั้งเดิม อิสระให้ท่านชมเมืองและเก็บภาพ

  ประทบัใจ 

เท่ียง      บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร     

  จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี น าท่านสู่หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรม

  และบา้นเรือนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ 

  และเลือกชมซ้ือสินค้าพื้นเมือง จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร่ืองหนัง (Leather Jacket Factory) ซ่ึงมี

  ช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบั

  แบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยัไดเ้วลา

  อนัสมควรน าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  RAMADA RESORT 5*Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ี     เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึงเคยเป็นท่ี

อยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก่อน

คริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เลก็ซานเดอร์มหาราชภายหลงัเม่ือโรมนั

เขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผา่นใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชมหอ้งอาบน ้าแบบ

โรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, ห้องสมุด

โบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนงัสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความ

อ่อนหวานและฝีมือปราณีต  

เท่ียง      บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร    

จากนั้นเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรือปราสาทปุยฝ้าย  เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุ

ขึ้นมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุ



 

เกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียม

ท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่อง

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณเฮียราโปลสิ 

(Hierapolis City ) และบ่อน ้ าแร่ในอดีตเคยเป็นสระน ้าร้อน ปัจจุบนัเป็นโรงแรมน ้าแร่ท่ีมีอุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซียส ประกอบดว้ยดินปูนและเกลือแร่ ไหลเป็นน ้าตกจากท่ีสูง 100 เมตรลงสู่พื้น สายน ้าท่ีถูกอากาศเยน็ตวั

ลงท าใหแ้คลเซียมตกตะตอน เกิดเป็นอ่างแคลเซียมธรรมชาติ ขนาดมหึมา เรียกวา่ ปามุกคาเล่ ในยคุโรมนั

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยงาม 

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั LYCUSRIVER TERMAL 5* HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า    อนัทาเลีย –ซุ้มประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic -น ้าตกลาร่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองอันทาเลียเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องอะนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์ แถบ

บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา และยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดั

อนัทาลยาดว้ย จงัหวดัน้ีตั้งอยูบ่นท่ีราบของแพมฟีเลีย (Pamphylia) ซ่ึงในอดีตท่ีนานมาเลว้เป็นแผ่นดินท่ีเกิด

จากการทรุดตวัของการเปล่ียนแปลง ของเปลือกโลกท่ีเกิดมาจากแผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟเป็น

ผืนแผน่ดินโบราณท่ีอุดมสมบูรณ์ อนัทาเลีย ยงัเป็นเมืองท่าเรือโบราณท่ีเคยมีความส าคญัมาแต่ในอดีตท่ีถูก

สร้างโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสท่ี2 ซ่ึงตอ้งการให้เป็นเหมือนกบัสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ั้งช่ือ

เมืองน้ีวา่ อตัตาเลยี (Attaleia) ตวัเมืองอนัทาเลียไดรั้บการบูรณะพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติจน

ไดรั้บฉายาวา่ ริเวียร่าแห่งตุรก”ี น าทุกท่านชม ซุ้มประตูเฮเดรียน (Hadrain’s Gate) ซ่ึงสร้างขึ้นในปีค.ศ.130

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในคร้ังท่ีจกัรพรรดิฮาเดรียนไดเ้ดินทางมาท่ีเมืองน้ีซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีมี ช่ือเสียงท่ีมีประตู

ทางเขา้ไปยงัวงัท่ีสวยงามท่ีถกูสร้างดว้ยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพื่อใหเ้ป็นเกียรติยศแด่องคจ์กัรพรรดิ

ชมหอนาฬิกาท่ีคาเล่ คาปิซึ และ จตุรัส Republic ณ จุดน้ีทุกท่านจะไดช้มวิวอนัสวยงามของทะเลเมดิเตเร

เนียนท่ีน ้าทะเลสีฟ้าตดัใสสะทอ้นสีของทอ้งฟ้า รวมไปถึงภาพขนุเขาของเทือกเขาโอลิมปัสท่ียิง่ใหญ่ จากนั้น

น าทุกท่านชมหอคอยแห่งสุเหร่าคอร์คุต ซ่ึงเร่ิมแรกนั้นสร้างเพื่อใชเ้ป็นวดัในจกัรวรรดิโรมนั หลงัจากนั้นได้

ถูกใชเ้ป็นโบสถถ์วายแด่พระแม่มารีในยคุไบแซนไทน์และทา้ยท่ีสุดไดเ้ปล่ียนเป็นสุเหร่าในยคุอิสลามครอง

เมือง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีตวัสุเหร่าช ารุดแตะหอคอยอะซาน หรือ หอคอยท่ีใชส้ าหรับเรียกในคนละหมาดนั้นยงัคง

อยูอิ่สระใหทุ้กท่านไดเ้ดินชมจตุรัสและตรอกถนนท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมนั 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชมความงามของน ้าตกลาร่าซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอนัทาเลียโดยน ้าตกเกิดจากแม่น ้าดูเดน1

ในแม่น ้าสายส าคญัของประเทศทุกท่านจะไดช้มสายธารท่ีไหลเป็นคลองยาวไหลผา่นโตรกหินหลายชั้น 

ก่อใหเ้กิดเป็นน ้าตกหลายชั้นหลายตอน บางตอนลกัษณะเหมือนกบัล าธารเลก็ๆ จนไปส้ินสุดท่ีหนา้ผาหินริม

ทะเลก่อนจะตกลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกลายเป็นน ้าตกอีกจุดท่ีมีความสวยงามมาก 



 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั Ramada Plaza Antalya 5*HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก     Manavgat waterfall -คอนย่า-คัปปาโดเจีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง Manavgat  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา ปกคลุมไปดว้ยป่าไมท่ี้สวยงาม มีแม่น ้าสาย

ส าคญัคือแม่น ้ า Manavgat ซ่ึงไหลผ่านเมืองให้ความอุดมสมบูรณ์ น าท่านชมความงามของน ้าตก Manavgat 

waterfall และสามเหล่ียมปากแม่น ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง อิสระให้ท่าน

เก็บภาพความประทับ   ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของ

อาณาจกัร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ี ท่านจะได้

เพลิดเพลินกบั ทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี  

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเจีย เป็นเมืองท่ีอยู่ระหว่างทะเลด ากบัภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต่

โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางคา้ขายและแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีทอดยาวจาก

ตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไรน์” เดินทางต่อสู่คปัปาโดเจีย ระหว่างเดินทาง

ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ให้

ท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษพกัโรงแรมถ ้า ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของคปัปาโดเจีย ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ณ ทีพกัโรงแรม  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั   : ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL หรือเทียบเท่า 

* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั* 
 

วันท่ีเจ็ด   นครใต้ดิน- Carpet School -หมู่บ้านของนกพริาบ-อุชิซาร์-อวานอส 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

05.00 น.      ส าหรับท่านท่ีสนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ **(ทัวร์น่ังบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  ค่า

ขึน้บอลลูนท่านละ 250 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีช าระด้วยเงินสด และราคา 260 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีช าระ

ด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกนัภัยให้กับทุกท่าน แต่ส าหรับประกนัภัย

ท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดังน้ันการเลือกซ้ือ Optional 

Tourรายการนีขึ้น้อยู่กบัดุลยพนิิจของแต่ละท่าน)** 

น าท่านชม  นครใต้ดิน(underground city) ซ่ึงเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยั

จากข้าศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดยทั้ งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกท่ีท่ี

ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตุผลเดียวกนั 

รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีด้วย โดยชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุด ลึกถึง 85 

เมตร เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบทุกอย่าง ทั้ งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน ้ า, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว, 



 

ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศ

ในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และ

ดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตสั ท าให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก น าท่าน

ชมหมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรงเจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศยั น าท่านเขา้ชมโรงงานผลิต

พรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซ่ึงถือได้ว่าเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี 

จากนั้น 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

น าท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ หมู่บ้านน าพิราบ เป็นพื้นท่ีท่ีมีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผ้ึง รายลอ้ม

ไปดว้ย หินทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดียเ์ต็มไปหมด ท่ีส าคญัก็คือส่วนหน่ึงของหินเหล่าน้ีมีคนอาศยัอยู่

ภายใน ในลกัษณะ“บ้านถ ้า” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปัจจุบนั เป็นการอยู่อาศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหิน 

โดยไม่มีการ“ทุบท าลายหิน”เหล่าน้ีทิ้งเพื่อปรับพื้นท่ีใหร้าบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบา้นท่ีปลูกสร้างขึ้นใหม่ก็ท า

อย่างกลมกลืน ไม่ท าลายทศันียภาพ นบัเป็นการอยู่อาศยักบัธรรมชาติอย่างอิงแอบพึ่งพิงท่ีน่ายกย่องเป็นอย่า ง

ยิ่ง น าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา และงานเซรามิก แทบทุก

ร้านจะมีผลิตภณัฑจ์ากงานป้ันวางอยู่หนา้ร้าน แต่ในบา้นมีโชวเ์คร่ืองป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆ

ท่ีมีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ ามาลองป้ันใช้เป็นอุปกรณ์ ของ

เคร่ืองใช ้ท่ีใช้ภายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ร่ิมป้ันพวกโอ่ง แจกนั และเคร่ืองประดบับา้น ชม

การสาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกยี 

ค ่า บริการอาหารค ่า (บุฟเฟ่ต์)  ณ  โรงแรมท่ีพกั: ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL  หรือเทียบเท่า 

* หมายเหตุ: กรณีห้องพกัของโรงแรมถ ้าเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั* 

วันท่ีแปด    หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-อสิตันบูล   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ต่ืนตากบัอศัจรรยข์องภูมิประเทศท่ีแปลก

ตาท่ีดูคลา้ยพื้นผิวดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ในจกัรวาลมากกว่าพื้นผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรง

แปลกตา อิสระใหท้่านเก็บภาพ panoramic view   

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

14.45-16.30 น. เดินทางสู่เมืองอิสตนับูล เท่ียวบินท่ี TK2002 (บินภายในประเทศ)   

20.55 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วันท่ีเก้า  กรุงเทพ 

10.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดีภาพและความประทบัใจ   

****หมายเหต ุรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ท้ังนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั*** 

 



 

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

ก าหนดการเดินทาง / อตัราค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ราคาต่อท่าน 
 

ก าหนดการเดินทาง ( มี.ค-พ.ย 63 ) ราคา/บาท 

มีนาคม 63 

21-29 มี.ค /28 มี.ค-05 เม.ย 

 

43,700 

เมษายน 63 

6-14 เม.ย / 14-22 เม.ย /15-23 เม.ย / 16-24 เม.ย /21-29 เม.ย** 

18-26 เม.ย /25 เม.ย-3 พ.ค 

 

45,999** 

44,600 

พฤษภาคม 63 

2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 

23-31 พ.ค /30 พ.ค-7มิ.ย 

 

44,600 

44,600 

มิถุนายน 63 

6-14 มิ.ย / 13-21 มิ.ย /20-28 มิ.ย /27 มิ.ย-5ก.ค 

 

44,600 

กรกฎาคม 63 

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 

 

44,600 

สิงหาคม 63 

8-16ส.ค 

 

44,600 

กนัยายน 63 

12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค 

 

44,600 

ตุลาคม 63 

3-11 ต.ค /10-18 ต.ค /17-25 ต.ค/24 ต.ค-1 พ.ย / 

31 ต.ค-8พ.ย 

 

43,700 

43,700 

พฤศจิกายน 63 

7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย 

 

43,700 

พกัเดี่ยวเพิม่ 8,900 

หมายเหตุ  

1. ราคานีส้ าหรับผู้โดยสาร 30 ท่าน หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเกบ็ค่าทัวร์เพิม่  ท่านละ 4,000 บาท  

2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว  

อตัราค่าบริการนีร้วม   



 

1.     ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เท่ียวบินชั้นประหยดั กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน  (กรุงเทพ-อสิตันบูล-กรุงเทพ ) 

และรวมตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 2 เท่ียว 

2.    ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

3.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียวพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง     

4.    ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

5.    ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

6.    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ    

7.    ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์    

8.    ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1.ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง  

2.ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ  

3.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  

5.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน  

6.ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น (90 USD/คน/ทริป) ช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 

9.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ   

10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรกมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัการจอง  ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง 35 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  

ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน    

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

หมายเหตุ  

1. การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งนอ้ย 15 

ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  



 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ   

4.    บริษทัจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   

5.    ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

6.    บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ ควบคุม

ของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ-หาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ  

7.    ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา ค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.    เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ   

• ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (ท่านท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม)   

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 

• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 

ก.ก.  

หมายเหตุ :  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การนดัหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การก่อจราจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะค านึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

2. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 

ก่อนเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน

ช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

4. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 



 

โรงแรมและห้อง  

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ โรงแรมหลายแห่งใน

ยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นใน

กรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิÍ ในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็ 

นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่

น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 

ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตาม

มาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิÍของสายการบินท่ี

ท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบิน

อนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบาง

รายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานไดท้ั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกินกระเป๋าและ

สัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry)  


