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NT054
ทวัรแ์กรนดต์รุก ี8 วัน 5 คนื (บนิตรง+บนิภายใน 2 เทยีว) (TK)
ทัวรต์รุก ี, 8 วัน 5 คนื ,

YUNAK EVLERI HOTEL  , RAMADA KONYA  , RICHMOND THERMAL

อสิตนับูล - ไคเซร ี- นครใตด้นิ - เกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - โรงงานทอพรม - โรงงานอญัมณี 
การแสดงระบําหนา้ทอ้ง - คปัปาโดเกยี - คอนยา่ - คาราวานสไลน ์- พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล ่

ปราสาทปุยฝ้าย - เอฟฟิซุส - วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน - หอสมดุเซลซุส - ศูนยผ์ลติเสอืหนงั - บา้นพระแมม่าร ี
ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - อา่งเก็บน้าํใตด้นิเยเรบาตนั - พระราชวงัทอปกาปึ 

แกรนดบ์ารซ์าร ์- พระราชวงัโดลมาบาชเช ่- ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

18.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U ประตทูางเขา้ท ี9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ
แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.45 น.
ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุกี
(**บางคณะอาจบนิดว้ย TK69 23.00-05.20+1 และตารางบนิฤดหูนาวอาจเวลาไมต่รงตามโปรแกรม โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท ีณ
วนัททํีาการจอง)

วนัท ี2
อสิตนับูล - คปัปาโดเกยี



04.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูอ่าคารผูโ้ดยสารในประเทศเพอืขนึเทยีวบนิสู ่เมอืงไคเซร ี(Kayseri) เทยีวบนิ TK2010

06.40 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สู ่สนามบนิเมอืงไคเซร ี(Kayseri) โดยสายการบนิ เตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ โดยเทยีวบนิ TK2010
มบีรกิารอาหารวา่งบนเครอืงบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.)

08.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงไคเซรี

นําทา่นเขา้ชม นครใตด้นิ (Underground city of Kaymakli) ซงึเป็นเมอืงใตด้นิทมีคีรบทกุอย่าง ทังหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้าํ
หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ ซงึสาเหตแุทจ้รงิของการสรา้งเมอืงใตด้นิปัจจบัุนยังสรุปไม่ได ้
แตส่ว่นใหญ่ลงความเห็นวา่เป็นการสรา้งเพอืใชเ้ป็นทหีลบภัยจากขา้ศกึศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน)
แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชนั แตว่า่อากาศในนันกลับถ่ายเทเย็นสบาย เนืองจากเป็นหนิภเูขาไฟ
มอีุณหภมูเิฉลยีทังปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) เพอืเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9
เป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าํเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถแ์ละยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผา่ลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์
กอ่นทศีาสนาครสิตจ์ะเผยแพร่ในดนิแดนคัปปาโดเกยี ผูค้นแถบนีนับถอืเทพเจา้กรีก-โรมัน จนเมอืประมาณกลางครสิตศ์ตวรรษท ี1 “เซนตป์อล”
เดนิทางมาเผยแผศ่าสนาครสิตใ์นคัปปาโดเกยี แตด่เูหมอืนวา่ชาวโรมันผูป้กครองในยุคนันจะไม่ใหก้ารยอมรับ
ทําใหผู้นั้บถอืศาสนาครสิตใ์นคัปปาโดเกยีตอ้งหลบซอ่นจากการถูกรังควานของโรมัน ดว้ยการเจาะถ ้าํขดุพนืดนิลงไปเป็นอุโมงค์
เกดิเป็นเมอืงใตด้นิขนึมา และไดข้ดุเจาะบรเิวณเกอเรเม่ทําเป็นโบสถถ์ ้าํจํานวนมากกระทังในครสิตศ์ตวรรษท ี5-6
ชาวโรมันใหก้ารยอมรับศาสนาครสิต ์สําหรับโบสถถ์ ้าํในเกอเรเม่ วา่กันวา่มถีงึ 365 หลังดว้ยกัน (สรา้งตามจํานวนวันใน 1 ปี)
แตว่า่ปัจจบัุนเปิดใหช้มเพยีงบางสว่นเทา่นัน อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นทรีะลกึ 

ไดเ้วลานําทา่นแวะชม โรงงานทอพรม ตอ่ดว้ย โรงงานอญัมณี พรอ้มจับจา่ยซอืของฝากตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ในโรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นชม การแสดงระบําหนา้ทอ้ง อันเลอืงชอื Belly Dance

ทพีกั
YUNAK EVLERI / OR TEMENNI EVI / OR UCHISAR KAYA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
คอนยา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่น ชมเมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ดนิแดนทมีภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขา ร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ
และเสารูปทรงตา่ง  ๆทงีดงาม คัปปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชอืเกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆทอีาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี) แปลวา่
“ดนิแดนมา้พันธุด์”ี ตังอยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพนืทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมอืประมาณ 3
ลา้นปีทแีลว้ เถา้ลาวาทพีน่ออกมาและเถา้ถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทัวบรเิวณ จนทับถมเป็นแผน่ดนิชนัใหม่ขนึมา จากนันกระแส น ้าํ ลม ฝน
แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง
ทเีต็มไปดว้ยหนิรูปแทง่ กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดปูระหนงึดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพนืทเีรียกขานกันวา่
“ปลอ่งไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้นืทมีหัศจรรยแ์หง่นีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

(ทา่นสามารถเลอืกซอื Optional Hot Air Balloon Tour ได ้สนนราคาประมาณ 220 USD ตอ่ทา่น
สําหรบัประกนัภยัททํีาจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขนึบอลลนู และ เครอืงรอ่นทกุประเภท ดงันนัการเลอืกซอื Optional tour



ขนึกบัดลุยพนิจิของทา่น) (***ราคาขายบอลลนู ประกาศปรบัขนึเป็น USD220 ตงัแตว่นัท ี16 มนีาคม เป็นตน้ไป) 
**Optional balloon tour ไมไ่ดร้วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์การดําเนนิการการของบรษิทับอลลนูวา่วา่ขนึได ้หรอืขนึไมไ่ด้
อยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์และไมไ่ดม้คีวามเกยีวขอ้งใดๆกบับรษิทัทวัร*์**
ปจัจบุนัมนีกัทอ่งเทยีวมากมายเขา้ไปทอ่งเทยีวเขตคปัปาโดเกยีเพอืขนึบอลลนู
ซงึบรษิทับอลลนูก็มทีงัทขีนึทะเบยีนถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย ทงันปีรมิาณการจองคอ่นขา้งสงู
ทําใหบ้างคณะอาจไมส่ามารถจองได ้หรอืบางคณะจองได ้แตบ่อลลนูเกดิขดัขอ้งกอ่นขนึ
และไมไ่ดข้นึเนอืงดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ลกูคา้สามารถเลอืกซอืบอลลนูไดท้งัทคีปัปาโดเกยีและปามุคคาเล ่***

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คอนยา่ (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ.
1071 – 1308 รวมทังยังเป็นศนูยก์ลางทสํีาคัญของภมูภิาคแถบนีอกีดว้ย
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของประเทศตรุก ี

ระหวา่งทางนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ “คาราวานสไลน”์ ทพัีกแรมและทแีลกเปลยีนสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน 

จากนันนําทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana museum) หรือสํานักลมวน ซงึกอ่ตังขนึในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดนิ
รูบ ีซงึเชอืกันวา่ชายคนนีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทนัีบถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลยีนมานับถอืศาสนาอสิลาม
พพิธิภัณฑเ์มฟลานา เดมิเป็นสถานทนัีกบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธ ิ(Whirling Dervishes) โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่
สว่นหนงึของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟานา เจลาเลดดนิ ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส
ภายในตกแตง่ประดับประดาฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิาและบตุรของเมฟลานา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
RAMADA KONYA / OR GRAND HOTEL KONYA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ปามุคคาเล่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืง ปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) คําวา่ “ปามุกคาเล”่ ในภาษาตรุกี
หมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท
เป็นน ้าํตกหนิปนูสขีาวทเีกดิขนึจากธารน ้าํใตด้นิทมีอีุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซงึเป็นทมีแีร่หนิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์
ผสมอยู่ในปรมิาณทสีงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทตัีงอยู่หา่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขนึมาเหนือผวิดนิ
และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นรวิ เป็นแอ่ง เป็นชนั ลดหลันกันไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาติ
อันสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทใีดเหมอืน จนทําให ้ปามุกคาเล่
ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล)่ เมอืงแหง่น ้าํพเุกลอืแร่รอ้น นําทา่นชมหนา้ผาทขีาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้าํ
เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าํตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปยุฝ้าย น ้าํแร่ทไีหลลงมาแตล่ะชนัจะแข็งเป็นหนิปนู
หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างตา่งๆอย่างมหัศจรรย ์น ้าํแร่นีมอีุณหภมูปิระมาณ 33-35.5 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรือนํามาดมื
เพราะเชอืวา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต
ในอดตีกาลชาวโรมันเชอืวา่น ้าํพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั



RICHMOND THERMAL /OR COLOSSAE /OR LYCUS RIVER หรือเทยีบเทา่ 
โรงแรมมบีรกิารสระวา่ยน ้าํซงึเป็น น้าํแรธ่รรมชาต ิหากทา่นใดตอ้งการแชน่ ้าํแร่ ใหเ้ตรียมชดุวา่ยน ้าํ และหมวกวา่ยน ้าํ ไปดว้ย

วนัท ี5
เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - อสิตนับูล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ซงึเป็นเมอืงอาณาจักรโรมัน
(ตอ่มาหลังจากยุคกรีก) ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในทวปีเอเชยีในสมัยนัน ในอดตีเอฟฟิซสุเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลยี
เป็นศนูยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตังอยู่รมิทะเล จนไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมัน
เมอืงเอฟฟิซสุมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตังแตยุ่คกรีกโบราณ ซากเมอืงทเีห็นในปัจจบัุนมคีวามสมบรูณ์มากทสีดุแหง่หนงึในโลก
อาจจะเป็นรองแคป่อมเปอเีทา่นัน 

นําทา่นเขา้ชม หอ้งอาบน้าํแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทยัีงคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าํใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี 

นําทา่นชม วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน (Temple of Hadrian)  ซงึเป็นจักรพรรดทิยีงิใหญ่อกีองคห์นงึของโรมัน
ความโดดเดน่ของวหิารแหง่นีคอือยู่ในสภาพทสีมบรูณ์มาก ดา้นหนา้สรา้งเป็นเสา โครนิเธยีน 4 ตน้
คูก่ลางรองรับโคง้ครงึวงกลมทเีรียงอย่างสวยงาม โคง้ดา้นหลังมภีาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดซูา่ หัวเป็นง ู

นําชมอาคารทโีดดเดน่ทสีดุจนเป็นสญัลักษณ์ของเอฟฟิซสุคอื หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชนั
ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเพอืรับแสงสวา่งยามเชา้ หอ้งสมุดนีสรา้งขนึในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรียส จเูลยีส อกลีา (Julius Aquila)
เพอือุทศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แดพ่อ่ของทา่นซงึเป็นนายกเทศมนตรีของโรมันทปีกครองแควน้เอเชยีไมเนอร ์ดา้นหนา้มรีูปปันของเทพ ี4 องค ์ไดแ้ก่
Sophia (เทพแีหง่ปัญญา), Arete (เทพแีหง่ความด)ี, Ennoia (เทพแีหง่ความคดิ), Episteme (เทพแีหง่ความรู)้ 

จากนันนําทา่นเขา้ชมสงิกอ่สรา้งทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในเอฟฟิซสุคอื โรงละคร (Great Theatre) ซงึสรา้งโดยการสกัดไหลเ่ขาใหเ้ป็นทนัีง
สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 25,000 คน คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน เดมิสรา้งตังแตส่มัยกรีกโบราณ
โรมันมาปรับปรุงซอ่มแซมใหย้งิใหญ่มากขนึ 

ไดเ้วลานําทา่นชอ้ปปิง ณ ศนูยผ์ลติเสอืหนงัคณุภาพสงู และรา้นขนม Turkish Delight อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนี
ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารย ์โดยแม่ชตีาบอด ชาวเยอรมันชอื แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824)
ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทไีวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมอืเธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี จนพบในปี
ค.ศ. 1891 ปัจจบัุนบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชนัเดยีว ภายในมรีูปปันของพระแม่มารี ซงึ พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ ี16
ไดเ้คยเสด็จเยือนทนีี บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้าํสามก๊อกทเีชอืวา่เป็นก๊อกน ้าํทมีคีวามศักดสิทิธ ิแทนความเชอืในเรือง สขุภาพ
ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าํเป็น กําแพงอธษิฐาน
ซงึมคีวามเชอืวา่หากตอ้งการใหส้งิทปีรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน

14.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอชิเมยีร ์(Izmir) เพอืเตรียมตัวขนึเทยีวบนิในประเทศสู ่อสิตนับูล

17.10 น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล โดยเทยีวบนิ TK 2327 (**บางคณะอาจบนิดว้ย TK2329 18.30-19.45)

18.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอสิตนับูล

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั



RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี1)

วนัท ี6
อสิตนับูล

.
(โปรแกรมทอ่งเทยีวในอสิตันบลู อาจถูกสลับสถานททีอ่งเทยีวไดต้ามความเหมาะสม ขนึกับสภาพการจราจร /
วันเปิดปิดของพระราชวังและพพิธิภัณฑต์า่งๆ)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชม สนามแขง่มา้ ของชาวโรมัน หรือ “ฮปิโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตัรุสัสลุตา่นอาหเ์มต สรา้งขนึในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิุส
เซเวรุส เพอืใชเ้ป็นทจัีดแสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ฮปิโปโดมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขนึ
ตรงกลางเป็นทตัีงแสดงประตมิากรรมตา่ง  ๆซงึสว่นใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานทแีหง่นีใชเ้ป็นทจัีดงานพธิี
แตใ่นปัจจบัุนเหลอืเพยีงพนืทลีานดา้นหนา้มัสยสิสลุตา่นอะหเ์มตซงึเป็นทตัีงของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้คอื เสาทสีรา้งในอยีปิต์
เพอืถวายแกฟ่าโรหต์ตุโมซสิท ี3 ถูกนํากลับมาไวท้อีสิตันบลู เสาตน้ทสีองคอื เสาง ูและเสาตน้ทสีามคอื เสาคอนสแตนตนิท ี7 

จากนันนําทา่นเขา้ชม สเุหรา่สนี้าํเงนิ (Blue Mosque) ซงึสรา้งขนึในสมัยสลุตา่นอะหเ์มตท ี1
ซงึมพีระประสงคท์จีะสรา้งมัสยดิของจักรวรรดอิอตโตมันใหม้คีวามงดงามและยงิใหญ่กวา่ โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ
ไบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหร่าแหง่นีสรา้งประจันหนา้กับโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย
ก็ยังคงเป็นโบสถท์มีขีนาดใหญ่ทสีดุในตรุกจีวบจนปัจจบัุน 

นําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST. Sophia)  ซงึเป็นศลิปะแบบไบเซนไทม ์ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ
สรา้งขนึสมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทน ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิต์
แตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลยีนโบสถดั์งกลา่วมาเป็นมัสยสิ แตไ่ดเ้ปลยีนเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตใินสมัย เคมาล
อะตาเตรกิ หลังจากทเีป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมัสยสิของศาสนาอสิลามอกีกวา่ 447 ปี
ปัจจบัุนเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมความงามและความยงิใหญ่
ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทสีมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทมีตีอ่ครสิตศ์าสนา 

จากนันนําทา่นชมความยงิใหญ่ของสงิกอ่สรา้งของชาวโรมันในอดตี อา่งเก็บน้าํใตด้นิเยเรบาตนั (Underground Cistern)
ซงึเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าํทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในอสิตันบลู สามารถเก็บน ้าํไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขนึตังแตค่รสิตศ์วรรษท ี6
ภายในอุโมงค ์มเีสากรีกตน้สงูใหญ่ค ้าํเรียงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทเีดน่มากคอื เสาเมดซูา่
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน ้าํขนาดใหญ่

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซงึสรา้งขนึในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตท ี2 หรือ เมหเ์มตผูพ้ชิติ
ภายหลังททีรงตกีรุงคอนสแตนตโินเบลิหรืออสิตันบลูในปัจจบัุนไดแ้ลว้ ทรงมพีระราชประสงคท์จีะใหเ้มอืงนีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรออตโตมัน
จงึโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวังนีขนึเป็นทปีระทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนีมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กนิเนือทเีกอืบ 700,000 ตารางเมตร
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูตามแนวฝังทะเลมารม์ารา ภายในพระราชวังประกอบดว้ยตําหนักนอ้ยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัต ิมัสยสิ หอพัก
โรงเรียน ฯลฯ ปัจจบัุนพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิใีชเ้ก็บมหาสมบัตอัินล ้าํคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต
กรชิทองประดับมรกต เครืองลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครืองทรงของสลุตา่นในแตล่ะยุคสมัย 

ไดเ้วลานําทา่นสูย่่านการคา้ชอืดัง “แกรนดบ์ารซ์าร”์ (Grand Bazzar) ซงึเป็นตลาดเกา่แกท่สีรา้งในสมัยกลาง ค.ศ. 15
เป็นตลาดคา้พรมและทองทใีหญ่ทสีดุของตรุก ีมรีา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซอืสนิคา้ทมีชีอืเสยีงของตรุกอีย่างจใุจ
เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พันคอ, ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / PARK INN AIRPORT หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี2)



วนัท ี7
อสิตนับูล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace)
พระราชวังทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทังทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมัน
ซงึไดแ้ผข่ยายอํานาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวังแหง่นีสรา้งโดย สลุตา่น อับดลุ เมอซทิ ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 12 ปี
เพราะความทสีลุตา่นทรงเป็นผูค้ลังไคลยุ้โรปอย่างสดุขอบ ดังนันไม่วา่จะเป็นศลิปะ วัฒนธรรม การดํารงชวีติ ตลอดจนการทหาร
ลว้นคัดลอกมาจากตะวันตกทังสนิ พระราชวังแหง่นีออกแบบโดยสถาปนกิคูใ่จชาวอาเมเนียน ชอื บัลยัน
เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกทไีดรั้บการตกแตง่อย่างสวยงาม
ภายนอกพระราชวังประดับตกแตง่ดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซงึอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของชอ่งแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ
ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บันไดลกูกรง แกว้เจยีระไน และ โคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน ซงึแขวนไวอ้ย่างโดดเดน่ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอื ชม ช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara)
ความยาวทังสนิประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตังแต ่500 เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตร
ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทนีี นอกจากความสวยงามแลว้
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตังเรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี
วา่กันวา่จนกระทังถงึยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่กรุงอสิตันบลูถูกถลม่จนเสยีหายอย่างหนักมากอ่นเลย
ทังนีเป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเอง ปี ค.ศ. 1973
มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซงึทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหวา่งฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ
ขณะทลีอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่วา่จะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช ่หรือ บา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี
ซงึลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทังสนิ 

จากนันนําทา่นสู ่ตลาดสไปซ ์มารเ์กต (Spice Market) หรือ ตลาดเครอืงเทศ ทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา
ไม่วา่จะเป็นเครืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลอืงชอืของตรุก ีแอปปลคิอทหรือจะเป็นถัวพทิาชโิอ ซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย

16.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงอสิตนับูล 

***อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค่าํภายในสนามบนิอสิตนับูล***

20.10 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชวัโมง) สายการบนิฯ
มบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิ

วนัท ี8
กรุงเทพฯ

09.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) (*บางคณะอาจเดนิทางกลบัดว้ย TK68 เวลา 01.25-15.00 น.
โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท ีณ วนัททํีาการจอง)

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี27 สงิหาคม 2562 เวลา 15:05 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตรานรีวมถงึ

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท
คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท ,ี คา่ภาษีในประเทศตรุกี

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตรานไีมร่วมถงึ

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 12 USD)

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 18 USD)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 24 USD)

• รวมทปิสามรายการขา้งตน้ = USD54 หรอืเทา่กบัประมาณ 1,809 บาท (โดยคา่ทปิจะขอเรยีกเก็บพรอ้ม invoice ยอดเต็ม)

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในแตล่ะโรงแรม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 20,000 บาท / ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ วซีา่ในทุกกรณี



ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***

หมายเหต ุ:
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั



โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายละเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน
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