
 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912  Fax: +66 53 115913 

   Line Id : @rubytravel 

    email: contact.tourinfo@gmail.com 

 
 

 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

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

QATAR AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

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

01.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR837 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR239  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

12.25 น. ถึง สนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

             

น าท่านสู่ เมืองอิสตนับูล (iSTANBUL) เมืองที่มีความส าคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นมากที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมชื่อว่า 

คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจกัรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็นเมืองส าคัญของชนเผ่า

จ านวนมากในบริเวณน้ัน จงึส่งผลใหอ้ิสตนับลูมชีื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม 

คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้ 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลต่านอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด

ศนูยก์ลางแห่งการท่องเที่ยวเมอืงเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมอิุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็น

ที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรม

ไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ น ตรงกลางเป็นที่ตั้ งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที่แห่งน้ีใชเ้ป็น ที่จดังานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือ

เพียงพ้ืนที่ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ คือ เสาที่

สรา้งในอียิปต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรหท์ุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไวท้ี่อิสตันบูล เสาตน้ที่สอง คือ 

เสางู และเสาตน้ที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากน้ันไม่ไกลน าทุกท่านชม BLUE 

MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมสีถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 

จกัรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์
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โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถ

จุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อ

ตามสุลต่านผูส้รา้งซึ่งก็คือ SULTAN AHMED น้ันเอง  

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 

7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็น

โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณ

คริสตศ์ตวรรษที่13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็นโบสถข์องศาสนาคริสต ์แต่ถกูผูก้่อการรา้ยบุก

ท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยง้ระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับ

ศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจา้จัสตินเนียน มีอ านาจเหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง 

โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 

1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามที่สุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆ 

มาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว

อย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสั

ตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที่ 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลาม

จงึไดด้ดัแปลงโบสถห์ลังน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า 

THE BLACK SEA กับทะเลมาร์มาร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32 

กิโลเมตร ความกวา้งเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็นช่องแคบน้ีเป็นจุดนัด

พบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบ

บอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะที่ล่องเรือ

ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือบา้นเรือน

สไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาน่าคน้หา 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าเขา้สู่ที่พกั TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดบั 5 ดาว 

หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม อิสตนับูล – เมืองบูซ่าร ์– GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร ์– อิซเมีย   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร ์เป็นเมอืงที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกีซึ่งห่างจากอิสตันบูล

ประมาณ 154 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยู่

ปรมาณ1.5ลา้นคน มคีวามส าคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศและเมอืงน้ียงัมชีื่อเสียง

ทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซนตเ์พ่ือน า ไปทอเป็นพรม

ในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1326-1362
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และ จากน้ัน ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตั้งที่เอดิรเ์น ที่อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล 

น าท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า GRAND MOSQUE ภายในจะพบกับ

ผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้ องประดับ ที่มีสีสันลวดลายที่ละเอียดและ

ซับซอ้นอย่างพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลมรูปดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูป

เรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ ที่เคยปกครองอาณาจักร

ออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นที่ฝังศพ และนอกจากน้ัน ยังถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที่สวยงามร่ม

รื่นไปดว้ยตน้ไมท้ี่เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมากจนไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว GREEN BURSA 

สุสานสีเขียว GREEN TOMB สุเหร่าสีเขียว หรือ YESIL MOSQUE สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา 

ที่มีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซาถูกสรา้งขึ้ นในช่วงปีค.ศ.1491-1421 โดย

สถาปนิกชื่อ HACIIVAZ PASA โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความ

โดดเด่นดว้ยการใช้กระเบื้ องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่งผนังและเพดานด้านในก็ถูก

ตกแต่งดว้ยกระเบื้ องโมเสคสีฟ้าเขียว เช่นเดียวกนั นอกจากน้ันภายในสุเหร่าแห่งน้ียงัมีที่บรรจุ

ศพของสุลต่านเมห์เมดที่1 และครอบครัวสถานที่แห่งน้ีจึงถือไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมที่

ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์าที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง 

 ประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภัณฑ์จากผา้ไหม     

เป็นหลัก โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะ ลวดลายพ้ืนเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเน่ืองมาจากตุรกี

เป็นประเทศที่มีผู ้น้บถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซึ่งนอกจากผา้คลุมแล้วก็ยังมี

เส้ือผา้หลากหลายแบบ และด้วยสีสันของผา้ไหมที่สดใสน่ีเองที่ท าใหต้ลาดแห่งน้ีกลายเป็น

ตลาดที่สวยงามที่สุดจนครั้งหน่ึงสมเด็จพระนางเจา้ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือน

ดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์IZMIR (ระยะทาง 330กิโลเมตร 

ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้สู่ที่พกั RAMAZA PLAZA HOTEL IZMIR ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี  อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บา้นพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย 

– เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล ่

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1 ชม. (98 กม.) 

น าท่านเขา้ชม  บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่

พระแมม่ารีอาศยัอยู่และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลังน้ี ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิง
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มหศัจรรย์ยุคโบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้ง

ตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถ

มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการ

บ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมอืงหน่ึง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้

มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึด

ครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็

ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่าน

ใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็น

โรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี น า

ท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ า 

ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิง

ทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมคีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต 

 
  น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพ

ที่สุด ทั้งยังผลิตเส้ือหนังใหก้ับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระ

ใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล ่ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม. (197 กม.) เมอืงที่

มนี ้ าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนที่

ไหลลงสู่หน้าผา 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่รอ้นน้ีได้

ก่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท า
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ใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้

สมัผสั เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็น

น ้าพุเกลือแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัวา่มสีรรพคุณในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ า

ใหเ้มอืงน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออ

กว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณ เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั COLOSSAE HOTEL PAMUKKALE ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้  ปามุคคาเล ่– คอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – คปัปาโดเกีย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  ระหว่าง

ทางแวะชม CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนา

อิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ์เป็น

สุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รมูี ่อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน 

เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบ

มุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั GOLD YILDIRIM HOTEL CAPPADOCIA ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัทีห่ก คปัปาโดเกีย – นครใตดิ้น – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – หบุเขาอุซิซาร ์– ระบ าหนา้ทอ้ง 

** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใช้

เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ** (ค่าข้ึนบอลลูนอยู่ที่ท่านละ 200 USD) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) ที่ไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก

เป็นมรดกโลก เมอืงใตดิ้นของตุรกีมอียู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมอีุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนั เป็น



 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912  Fax: +66 53 115913 

   Line Id : @rubytravel 

    email: contact.tourinfo@gmail.com 

 
สถานที่ท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนั ที่ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนา

คริสต ์ส าหรบัที่เราไปชมวนัน้ีเป็นเมอืงใตดิ้นที่มขีนาดใหญ่ มถึีง 10 ชั้น แต่ละชั้นมคีวามกวา้ง

และสงูขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทีั้งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรบั

ใชป้ระชุม มบี่อน ้ า และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึก และ

ทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (OPEN AIR MESEUM) ที ่เมืองเกอเรเม 

(GOREME) ซึ่งยเูนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่

เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย ชม หบุเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั 

ซึ่งหุบเขาดงักล่าวมรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภเูขา เพื่อ

เอาไวเ้ป็นที่อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณที่สงูที่สุดของบริเวณโดยรอบ 

ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มไีวท้ าหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไว้

สอดส่องขา้ศึกยามมภียัอีกดว้ย  

จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้ อสินคา้ และ

ของที่ระลึก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง BELLY DANCE

ซึ่งเป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์

และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวติัศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้

อนุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้มีาจนถึง ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้ง
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แพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้ง

ตุรกีในปัจจุบนั 

   น าคณะเขา้สู่ที่พกั GOLD YILDIRIM HOTEL CAPPADOCIA ระดบั 5 ดาว หรือ

เทียบเทา่ 

วนัทีเ่จด็ คปัปาโดเกีย – เมืององัการา่ – สุสานอตาเติรก์ – สนามบินองัการา่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืององัการา่ (ANKARA) เมอืงหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง หรือที่มีชื่อตามประวติัศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็น

เมืองใหญ่อันดับ 2  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจ

กลางประเทศตุรกีบนที่ราบสงูอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับลูทางทิศตะวนัออกเฉียง

ใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการ

ต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความส าคัญของกรุงอังการา กรุง

อังการามีประชากรจ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมืองที่มีประชากรมาก

เป็นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มาราน้ัน กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการคา้และ

เครือข่ายคมนาคมในภมูภิาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตดัของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และ

รถไฟ) ที่เช่ือมโยงภมูภิาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกัน และเป็นศูนย์กลางตลาดสินคา้เกษตรที่

ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและ

สุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเป็นผูน้ าในสงครามกู ้อิสรภาพของตุรกีหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 1 ผูก้่อตั้งสาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET 

INONU ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีดว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี 

สรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกีที่พิมพร์ะหวา่งปี 1966 – 1987 

และ 1999 – 2009 จะเป็นรปู ANITKABIR ดว้ย  

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ในสนามบิน 

20.20น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR258 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

วนัทีแ่ปด โดฮา – กรุงเทพฯ   

00.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

01.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 834  
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(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที) 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

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 ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในตุรกีอาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในตุรกีท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถและหัวหนา้ทวัร ์ท่านละ 60 USD/ทรปิ/ท่าน  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวซี่าส าหรบัคนที่ไมไ่ดถื้อพาสสปอรต์ไทย 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชีื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
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นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 20 คน 

6.  ในกรณีที่ลูกคา้ยื่นวซี่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไมค่ืนค่าทวัรท์ี่ลูกคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไมผ่่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามที่เกิดขึ้ นจริง 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ

ที่ไมม่วีซี่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก

ท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  
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8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้ง

เครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

 

 

 


