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 พกั ระดบั 5 ดาว บนิตรง  

 มบีนิภายใน 1  ขา 

 พเิศษสดุๆ พกัโรงแรมสไตลถ์ ำ้ 1 คนื ใหคุ้ณไดส้มัผสัประสบกำรณใ์หม่ 
 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนี า้เงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  

 ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัทอปกะปึ  พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั 

 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี , ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 

 ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 

 ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส  

 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศัยอยู่ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์
 ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เชือ่มทะเลด ากับทะเลมารม์าร่า  

 

วนัที ่1 ภูเกต็ (ท่าอากาศยานนานาชาตภูิเกต็)    
 
02:00 น.   บรกิารรถรบัท่านทีบ่า้น (เฉพาะพืน้ทีใ่น จ.ภูเกต็) 
03:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภูเก็ต International Terminal Counter A, Row A สำยกำรบิน 

TURKISH AIRLINES โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 
05.55 น. ออกเดนิทำงตอ่สู่ ท่ำอำกำศยำน อตำเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 อสิตนับูล - ชานคัคาเล่ 

 
13:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เตรียมตวัออกเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่  
                น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส ำคัญของตุรกี มีควำมส ำคัญทำง

ประวตัศิำสตร ์เดมิมชี ือ่ว่ำ โบกำซ ีหรอื เฮลเลสปอนต ์ตัง้อยู่บนจดุแคบทีสุ่ดของชอ่งแคบคำรด์ำแนลส ์ใกลก้บัแหลมเกลโิบลู  

http://www.amberphukettravel.com/
mailto:info@amberphukettravel.com


 
 

ของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเล คือ ทะเลมำรม์ำรำ และทะเลเอเจียน (เดนิทางจากอสิตนับูล สู่ชานัคคาเล่ ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชม. / 315 กม.) 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

  ทีพ่กั   Kolin 5* /  Canakkale หรือเทยีบเท่า 
 

 

วนัที ่3  ชานคัคาเล่- เปอรก์ามมั – อชิเมยีร ์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทรอย Troy เมืองทีม่ีช ือ่เสียงมำแต่ในอดีต ถูกสรำ้งขึน้มำ

ประมำณ 4 ,000 ปีมำแลว้  ชม ม้าไม้
จ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden 
Horse of Troy ซึ่ง เป ร ียบเสมือน
สญัลกัษณอ์นัชำญฉลำดดำ้นกลศึกของ
นักรบโบรำณ โดยเป็นสำเหตุท ำใหก้รุง
ทรอยแตก และ Hollywood Troy 
สรำ้งขึน้เพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่วจำกทั่วโลก
ทีห่ลงใหลในมหำกำพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตำ
ของตนเองอกีดว้ย 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
                  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum ชมควำมสวยงำมของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis   ( by 

Cable car )ซึง่ถูกกล่ำวขวญัว่ำเป็นประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยำยซึง่สิง่กอ่สรำ้งทีม่ขีนำดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงคอื โรงละครทีช่นั
ทีสุ่ดในโลก ซึง่จผูุช้มไดถ้งึ 10,000 คน น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง Izmir (อชิเมยีร)์ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

  ทีพ่กั   Hilton Izmir Hotel 5* /  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่4 อชิเมยีร-์คูซาดาส ึ- เอฟฟิซสุ – บา้นของพระแมม่าร ี- ปามุคคาเล่    

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่ำเรอืธรรมชำตทิีใ่ชม้ำตัง้แต่กอ่นครสิตกำล หลงัจำกทีต่กเป็นอำณำจกัร
ออตโตมนั มหำเสนำดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พำชำ ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสุลต่ำนอำหเ์หม็ดที ่1 และสุสต่ำนออสมนัที ่2 ไดส้รำ้งสุเหรำ่คำไล
ชแิละโรงอำบน ้ำ ตลอดจนก ำแพงเมืองทีพ่กัส ำหรบักองคำรำวำน เพือ่ใหคู้ซำดำสเึป็นเมืองท่ำทีเ่หมำะในกำรท ำกำรคำ้ระหว่ำง
ยุโรปและแอฟรกิำใต ้และคูซำดำสเึพิง่เป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 ระหว่ำงทำงแวะ โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่มี
ช ือ่เสยีงโด่งดงัของประเทศตุรก ี(เดนิทำงจำกอชิเมยีร ์สูค่ซูำดำส ึใชเ้วลำประมำณ 1.30 ชม.) 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา 
                  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงเอฟฟิซสุ City of Ephesus เมอืงโบรำณทีม่กีำร

บ ำรงุรกัษำไวเ้ป็นอย่ำงดเีมอืงหน่ึงเคยเป็นทีอ่ยู่ของชำวโยนก จำกกรกี ซึง่อพยพเขำ้
มำปักหลกัสรำ้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกำล ตอ่มำถูกรกุรำน
เขำ้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซำนเดอรม์หำรำชภำยหลงัเมือ่โรมนั
เขำ้ครอบครองก็ไดส้ถำปนำ เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตำ่งจงัหวดัของโรมนั น ำท่ำน
เดนิบนถนนหนิอ่อนผ่ำนใจกลำงเมอืงเกำ่ทีส่องขำ้งทำงเต็มไปดว้ยซำกสิง่กอ่สรำ้งเมือ่
สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วำ่จะเป็นโรงละครกลำงแจง้ทีส่ำมำรถจผูุช้มไดก้วำ่ 30,000 
คน ซึง่ยงัคงใชง้ำนไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้

                  น ำท่ำนชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งัคงเหลอื
รอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี ้หอ้งสมุดโบรำณทีม่วีธิกีำรเก็บรกัษำหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดทุีกสิง่ทุกอย่ำงลว้น
เป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีม่คีวำมออ่นหวำนและฝีมอืปรำณีต จำกน้ันน ำท่ำนเขำ้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  
Virgin Mary ซึง่เช ือ่กนัว่ำเป็นทีสุ่ดทำ้ยทีพ่ระแม่มำรอีำศยัอยู่ และสิน้พระชนมใ์นบำ้นหลงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองทีม่ีน ้ำพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มำจำกใตด้นิผ่ำนซำกปรกัหกัพงั
ของเมืองเก่ำแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หนำ้ผำผลจำกกำรไหลของน ้ำพุเกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้่อใหเ้กดิทศันียภำพของน ้ำตกสขีำว
เป็นช ัน้ๆ หลำยช ัน้ และผลจำกกำรแข็งตวัของแคลเซยีมท ำใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีำวรำวหมิะขวำงทำงน ้ำเป็นทำงยำว ซึง่มคีวำม
งดงำมมำก เรยีกปรำกฎกำรณนี์ว้่ำ ปรำสำทปุยฝ้ำย (เดนิทำงจำกคซูำดำส ึสู่ปำมุคคำเล่ ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชม. 
/ 200 กม.) 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Doga Thermal Health & Spa Hotel 5*/ Pamukkale หรอืเทยีบเท่า 

 
                               
  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้ำพุเกลอืแรร่อ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกำลชำวโรมนัเช ือ่ว่ำ น ้ำพุรอ้น  ดงักล่ำวรกัษำโรคได ้จงึได ้  
สรำ้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่ำนจะไดส้มัผสัเมอืงโบรำณอกีแห่งหน่ึงซึง่สรำ้งขึน้ในสมยัโรมนั     
หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงคอนย่า Konya อดตีเมืองหลวงของอำณำจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลำงทีส่ ำคญัของภมูิภำคแถบนี ้ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภำพทีง่ดงำมตำมธรรมชำตติลอดสองฝ่ังทำง 
ของภูมิภำคตอนกลำงของตุรก ีท่ำนจะไดช้มวถิชีวีิตตำมชนบทและทศันียภำพทีส่วยงำมของทุ่งหญำ้สลบักบัภูเขำ(เดนิทาง
จากปามุคคาเล่ สู่คปัปาโดเกยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม.) 
 

  
 
 
 
 
 

วนัที ่5 ปามุคคาเล่  - ปราสาทปุยฝ้าย- คอนยา่ – คปัปาโดเกยี 



 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารออกเดนิทางตอ่สูค่ปัปาโดเกยี                   
   
    ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

   ทีพ่กั  Best Western Premier Cave Hotel / Cappadocia หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 

วนัที ่6 
           คปัปาโดเกยี  - นครใตด้นิ- Goreme Open Air Museum  
หุบเขานกพริาบ (Pigeon Valley -โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามคิ  

                                  ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรย ์ซึง่ใน
อดีตกำลมีกระแสลำวำภูเขำไฟทีไ่หลออกมำปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวำ้ง แลว้ทบัถม
เป็นเวลำหลำยลำ้นปี และดว้ยกำรกระท ำของธรรมชำต ิโดยกำรกดัเซำะของพำยุลม ฝน 
หมิะ และ กำลเวลำ ไดป้รุงแต่งดนิแดนคปัปำโดเกยีออกมำไดอ้ย่ำงงดงำม แปลกตำ และ
น่ำอศัจรรยด์ว้ยภมูลิกัษณต์่ำงๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้ ือ่ว่ำ ดนิแดนแห่งเทพนิยำย 
หรอืดนิแดนแห่งปล่องนำงฟ้ำ Fairy Chimney คปัปำโดเกยียงัไดร้บักำรแต่งตัง้จำก
องคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกอีีก
ดว้ย  น ำท่ำนชมนครใตด้นิ เมอืงไคมกัล ีUnderground City Kaymakli 
ทีม่ีควำมลึกถึง 11 ช ัน้ (ลึกที่สุดที่ 85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบำยอำกำศ และมี
สภำพวถิชีวีติควำมเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหศัจรรยท์ีส่รำ้งจำก
ฝีมอืมนุษยอ์ย่ำงหน่ึงก็ว่ำได ้ 
(เดนิทางจากคอนย่า สู่คปัปาโดเกยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. / 230 กม.) 

 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร        
                  น ำท่ำนชม พิพธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ที่เป็นศูนยก์ลำงของศำสนำ

ครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจำกควำมคดิของชำวครสิตท์ีต่อ้งกำรเผยแพรศ่ำสนำ โดยกำรขดุถ ำ้เป็นจ ำนวนมำกเพือ่สรำ้งโบสถ ์
และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำนจำกชนเผ่ำลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศำสนำครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ำยรูปตำมเหล่ำ
อำคำรบำ้นเรอืนของชำวเมืองคปัปำโดเกยี ทีเ่กดิจำกกำรขดุ เขำ้ไปในหินภูเขำไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยั รวมถงึใชเ้ป็นศำสน
สถำนต่ำงๆ 

 จำกน้ันน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปหุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิว ณ หุบเขำนกพิรำบ Pigeon Valley หนำ้ผำที่
ชำวเมืองโบรำณไดข้ดุเจำะเป็นรูเพือ่ใหน้กพริำบเขำ้ไปทรงัอำศยัอยู่อย่ำงมำกมำย ณ จุดนีท่้ำนจะสำมำรถมองเห็นปรำสำทอุซ ิ
ซำร ์(Uchisar Castle) ไดใ้นระยะไกล ทีน่ี่จะนกพริำบมำกมำยทีช่ำวบำ้นเลีย้งนกพริำบเพือ่น ำอมึำท ำเป็นปุ๋ยบ ำรงุตน้ไม ้และ น ำ
ท่ำนแวะถ่ำยรปู หมู่บา้นโบราณอซุซิาร ์(Uchisar Town) เป็นเมอืงเล็กๆ แต่มภีเูขำหนิขนำดมหมิำอยู่บนเขำกลำงเมอืง ถูก
ขดุสกดัเป็นปรำสำทขนำดใหญ่ มชีอ่งหนำ้ต่ำงมำกมำยจนดูคลำ้ยรวงผึง้ ววิจำกดำ้นบนสำมำรถมองลงไปเห็นหุบเขำเบือ้งล่ำงได ้
รอบทศิ ทีน่ี่สำมำรถสมัผสัถงึวถิชีวีิตของผูค้นจรงิทีอ่ยู่อำศยัในบำ้นทีข่ดุเขำ้ไปในภูเขำทีดู่เหมือนจอมปลวก จนเรยีกไดว้่ำเป็น
บำ้นจอมปลวก ในสภำพแวดลอ้มเดมิมำยำวนำนหลำยรอ้ยปี 

                  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village 
สนิคำ้คุณภำพด ีและขึน้ช ือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลำท่ำนเลอืกซือ้ตำมอธัยำศยั 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** น าท่านชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง  
ประเทศตุรก ี 
 

  ทีพ่กั  Best Western Premier Cave Hotel / Cappadocia หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่7 คปัปาโดเกยี  -  อสิตลับูล - ตลาดสไปซ ์Spice Market 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์
ส ำหรบัท่ำนใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเกยี จะตอ้งออกจำกโรงแรม เวลำ 05.00 น. ชมควำมงดงำม
ของเมืองคปัปำโดเกยีในอกีมุมหน่ึงทีห่ำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ช ัว่โมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่า
ทวัร ์หากลูกคา้ช าระเงินสดหน้างาน ราคา 230 USD ต่อ 1 ท่าน หรอืหากช าระดว้ยบตัรเครดติหน้างาน ราคา 
240 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท
กจิกรรมนีข้ึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของท่าน** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 



 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบนิ ไกเซร ีเพือ่เดนิบนิสู ่อสีตนับูล 
 

12:50น.    ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน อตำเตริก์ อสีตนับูล โดย TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 2017 
 
14:30 น.    เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ อสีตนับูล หลงัผ่ำนพธิกีำร ตรวจคนเขำ้เมอืง 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลำดเคร ือ่งเทศ ท่ำนสำมำรถ
เลอืกซือ้ของฝำกคุณภำพดไีดใ้นรำคำย่อมเยำไม่ว่ำจะเป็นเคร ือ่งประดบั ชำ กำแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคำ้อนัเลือ่ง
ช ือ่ของตุรกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มำกมำย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  The Parma Hotel & Spa Taksim Istanbul (Taksim Square)5* / หรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่8 อสิตลับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – พระราชวงัทอปกาปึ -สเุหรา่เซนต์
โซเฟีย - สเุหรา่สนี า้เงนิ -อโุมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                  
               น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce Palace 

สรำ้งโดยสุลต่ำนอบัดลุ เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลำสรำ้งถงึ 
30 ปี สรำ้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสำนกบัตะวนัตก ตวัอำคำร
ยำวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชำยฝ่ังทะเลมำรม์ำรำในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝ่ัง
ทวปียุโรป จดุเดน่ของวงัแห่งนีค้อืมกีำรประดบัตกแต่งดว้ยควำมประณีตวจิติร
ตระกำรตำมทีัง้เฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เคร ือ่งแกว้เจยีระใน และรปูเขยีน รปู
ถ่ำยต่ำงๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมำก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจำกองักฤษท ำ
จำกแกว้ครสิทลัขนำดใหญ่ทีส่ดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ 
750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เสำหนิอ่อนบนัไดทำงขึน้หอ้งโถง
ตรงรำวท ำดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงรำวบนัไดท ำดว้ยแกว้ครสิทลั พรมช ัน้เลศิรำคำ
แพงทีสุ่ดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ีเคร ือ่งแกว้เจยีระไนจำกโบฮเีมยี ดทีีสุ่ด
ในโลกของสำธำรณรฐัเชก็ หนิอ่อนจำกอยีปิตม์ำท ำหอ้งอำบน ำ้ เซำน่ำ ใน
รปูแบบทีเ่รยีกว่ำ เตอรก์ชิบำธ ทีน่่ำสงัเกตคอืมนีำฬกิำวำงประดบัไวม้ำกมำย ทุก
เรอืนจะชีบ้อกเวลำ 09.06 น. อน้เป็นเวลำทีป่ระธำนำธบิดมุีสตำฟำ เคมำล หร ื
ออตำเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2484 แลมรีปูภำพเหมอืน
ของสลุต่ำนหลำยพระองคท์ีน่่ำสนใจคอื รปูสุลตำ่นอบัดลุ  

 
 
อำซสิ ผูม้รีปูรำ่งใหญ่มำก สงู 195 เซนตเิมตร มนี ้ำหนัก 200 กโิลกรมั โปรดกฬีำมวยปล ำ้ ขีม่ำ้ ยิง่ธนู เป็นสลุตำ่นองคแ์รกที่
เสด็จเยอืนต่ำงประเทศ เชน่อยีปิต ์ฝร ัง่เศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงักำร ีทีน่่ำทึง่และประหลำดใจก็คอื ทุกๆ
อย่ำงในพระรำชวงัเป็นของดัง้เดมิ มไิดถ้กูขโมยหรอืท ำลำยเสยีหำย กำรเขำ้ชมภำยในพระรำชวงัก็ตอ้งเขำ้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ 
มเีวลำ มมีคัคุเทศกข์องวงัน ำชมทลีะหอ้งทลีะอำคำร มเีจำ้หนำ้ทีค่อยควบคุมอยู่ทำ้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใด
หอ้งหน่ึงนำนเกนิไป ไม่ใหจ้บัตอ้งสิง่ของต่ำงๆและตอ้งสวมถงุพลำสตกิคลุมรองเทำ้ทุกคน เพือ่ป้องกนัไม่ใหพ้ืน้ปำรเ์กตอ์นั 



 
 
สวยงำมตอ้งสกึหรอ รวมทัง้พืน้พรมอนัล ำ้คำ่เสยีหำย พระรำชวงัเปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละพฤหสับด ี
นอกจำกนีย้งัมปีระตูทำงเขำ้ หอนำฬกิำ สวนรมิ 
ทะเล อุทยำน นำฬกิำ ดอกไม ้น ้ำพุ สระน ้ำ รปูป้ัน รปูสลกัตำ่งๆ วำงประดบัไวอ้ย่ำงลงตวั น่ำชืน่ชมในรสนิยมของสลุตำ่นแห่งออต
โตมนัเป็นอย่ำงยิง่   
 
หลังจากนัน้น าทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่าซึง่ถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สรา้งขึ้นโดยสุลต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี 
ค.ศ.1459 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวังแห่งนี้
สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงที่เจรญิสูงสุดของ
อาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยูร่วมกันมากถงึสีพั่นกว่าคนน าท่านเขา้ชม
สว่นของทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพยส์มบตัขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย 

                              
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 
น ำ ท่ ำน เ ยี่ ย มชม  สุ เหร่า เซนต โ์ซ เ ฟีย  Mosque of Hagia 
Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบนั คือ พพิิธภณัฑฮ์ำยำโซฟีอำ หรอืฮำเจยีโซเฟีย 

Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์ำสนำ นิกำย
ออรโ์ธดอกส ์ต่อมำถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่ำ และในปัจจุบันไดก้ลำยมำเป็น
พพิธิภณัฑ ์สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้งทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึง และมกั
ถูกจดัใหอ้ยู่ในรำยกำร 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง ซึง่จุดเด่นอยู่ที่
ยอดโดมขนำดมหมึำกลำงวหิำร และนับเป็นตวัอย่ำงทีด่ทีีสุ่ดของสถำปัตยกรรม
แบบไบแซนไทน ์น ำท่ำนชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque สถำนที่
ศกัดิส์ทิธิท์ำงศำสนำทีม่ีควำมสวยงำมอกีแห่งหน่ึง ซึง่ช ือ่นีไ้ดม้ำจำกสีน ้ำเงิน
ของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝำผนังดำ้นใน ถูกสรำ้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคย
เป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่ำนอำหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลำ
สรำ้งโดยรวมแลว้ 7 ปี  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ อโุมงกเ์ก็บน ้าเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici 
สรำ้งในสมยัจกัรพรรดิจสัตเินียนในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้ำส ำหรบัใชใ้น
พระรำชวงั ส ำรองไวใ้ชย้ำมอสิตนับูลถูกขำ้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวำ้ง 65 เมตร ยำว 
143 เมตร มีเสำค ำ้หลงัคำ 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุน ้ำไดท้ัง้หมด 80,000 
ลูกบำศกเ์มตร น ้ำทีไ่ดส้่งผ่ำนท่อมำจำกแหล่งน ้ำทีอ่ยู่ห่ำงออกไป 20 กโิลเมตร 
ใกลก้บัทะเลด ำ ทีม่ำของสถำนทีแ่ห่งนีช้วนใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย เสำคอลมัน ์หวั
เสำ และฐำนเสำน ำมำจำกซำกหกัพงัของอำคำรหลำยแห่ง มีเสำทรงแปลกๆ 
อย่ำงเสำประดบัรูปศีรษะเมดูซำทีก่ลบัหวัลงและตะแคงขำ้ง รวมทัง้เสำหยำด
น ้ำตำ 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  The Parma Hotel & Spa Taksim Istanbul (Taksim Square)5* / หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที ่9 อสิตนับูล  - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั -สนามบนิอตาเตริก์  

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น ำท่ำน ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ช ือ่มทะเลด ำ The Black Sea เขำ้กบัทะเล
มำรม์ำรำ่ Sea of Marmara โดยมีควำมยำวประมำณ 32 กโิลเมตร ควำมกวำ้งเร ิม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร 
ถอืว่ำชอ่งแคบนีเ้ป็นจดุพบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจำกควำมสวยงำมแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงั
เป็นจุดยุทธศำสตรท์ีส่ ำคญัยิง่ในกำรป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะทีล่่องเรอืท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์ำ้งทำงไม่ว่ำจะ
เป็นพระรำชวงัโดลมำบำเชหรอืบำ้นเรอืนสไตลยุ์โรปของบรรดำเศรษฐทีัง้หลำย ซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงำมตระกำรตำทัง้สิน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
                   น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ อสีตนับูล 
 
15:00 น.    ออกเดนิทำงสู่ สนามบนินานาชาต ิภูเกต็ โดย TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 172 
 
 
วนัที ่
10 

ภูเกต็   (เชา้ตรู)่ 

 
04:25 น.    เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาต ิภูเกต็ โดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 

 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส ำหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน บริษทัฯ ขอแนะน ำใหน้กัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง 
จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมำกกวำ่ 
กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้
กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด ส ำหรับชั้นท่องเท่ียว ท่ำนละ น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม 
กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       

 

 



 

อตัรำค่ำบรกิำร  

 

กร ุป๊คณะเดินทำง 15 ท่ำน  ท่ำนละ 64,500 บำท (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

กร ุป๊คณะเดินทำง 20 ท่ำน  ท่ำนละ 63,000 บำท (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 
ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 
ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีำยุเกนิ 85 ปี) 
ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ ำด่ืมบริกำรบนรถ วนัละ 1 ขวด 
ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 
เจำ้หนำ้ท่ีไกดค์นไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 
ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่ำน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่ำน / วนั) (คดิเป็น 9 วนั รวมเท่ำกบั 45 USD) 
ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วนั (คดิเป็น 10  วนั รวมเท่ำกบั  30 USD) 
ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม ตรุกี 10 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ตรุกี 10 วนั 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย (สงกรำนต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี) (สงกรำนต-์ปีใหม่ 50 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% (สงกรำนต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงค่ำใชจ่้ำย ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำง
ทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน  กำรนัดหยุดงำน  กำร
ประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือ
สละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแลว้  หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  



 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัหำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน
เรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนดซ่ึงทำงบริษทัฯไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำงถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทำงตอ้งรอRefund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยนัว่ำทวัร์นั้นๆยืนยนักำรเดินทำง
แน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยนัจำกพนักงำนแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียงTriple Room ข้ึนอยู่กับ
ขอ้ก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนัซ่ึงอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ไดห้้องพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร
หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะใหบ้ริกำรในช่วงดดูร้อนเท่ำนั้น 
 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ Trade Fair เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมือง

เพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
 โรงแรมในประเทศตุรกีนั้น มำตรฐำนของโรงแรมไดม้ำกจำกกำรรับรองของหน่วยงำนกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศรับรอง อำจจะมำตรฐำนไม่

เทียบเท่ำกบัมำตรำฐำนสำกล 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนำดตะไบเลบ็เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่ หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอำทิครีมโลชัน่น ้ ำหอมยำสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลำ้เป็นตน้จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญำตใหถื้อข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำม
มำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ (ICAO) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทำงเท่ียวบินจึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถงุ
โดยเด็ดขำด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส ำหรับน ้ ำหนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้นประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธไดห้ำก น ้ ำหนกักระเป๋ำ
เดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยำว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 

                                     
 

 


