
 
 
 
 
 
 

8 วัน 5 คืน แกรนด์ตุรก ี(ADB//ASR) บินเข้าอชิเมียร์ 

(บินตรง+บินภายใน 2 เทียว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถาํหิน 1 คืน) 

 

มิถุนายน – กันยายน 2020 

เริมต้นที 41,900 บาท  
 

13-20 มิ.ย./ 4-11 ก.ค./ 25 ก.ค.-1 ส.ค./ 9-16 ส.ค./ 

11-18 ก.ย./ 25 ก.ย.-2 ต.ค. 
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แผนทีเส้นทางท่องเทียวประเทศตุรก ี

 
 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลียนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

***บางคณะเดินทางกลบัดว้ยเทียวบิน TK68*** 

วันแรก กรุงเทพฯ 
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าทีและมัคคุเทศก์ได้ที เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเข้าที 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

เคานเ์ตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเทียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชวัโมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง และสายการบินฯ บริการ อาหารคาํและอาหารเช้า ระหว่าง

เทียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี (**ตารางบินอาจเวลาไม่ตรงตามโปรแกรม โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที ณ 

วันทีทําการจอง) 
 

รายละเอียดเทียวบิน มิ.ย.-ก.ย. 

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เทียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.00 05.20+1 

วนัทีสอง อิสตนับูล (IST) อิชเมียร์ (ADB) TK2312 08.00 09.20 

วนัทีห้า ไคเซรี (ASR) อิสตนับูล (IST) TK2021 20.10 21.45 

วนัทีเจ็ด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK64 20.15 09.50+1 
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วันทสีอง อสิตันบูล –  อิชเมียร์  - เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล 
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

08.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเมืองอิชเมียร์ (Izmir)  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

 โดยเทียวบิน TK2312  มีบริการอาหารวา่งบนเครืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 

 ***เฉพาะคณะเดินทางวนัที 4-11 ก.ค. เดินทางดว้ยเทียวบิน TK2010 เวลา  07.00-08.20 น. 

09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์ 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  ซึงเป็น

เมืองอาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยุคกรีก) ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในทวีปเอเชียในสมยันนั  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็น

เมืองใหญ่ทีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตงัอยู่ริมทะเล  จนไดรั้บ

การกาํหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวติัศาสตร์ยาวนานตงัแต่ยุคกรีก

โบราณ ซากเมืองทีเห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากทีสุดแห่งหนึงในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านัน 

นาํท่านเขา้ชม ห้องอาบนาํแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนาํให้เห็นอยู่

จนถึงทุกวนันี นาํท่านชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึงเป็นจกัรพรรดิทียิงใหญ่อีกองค์

หนึงของโรมนั ความโดดเด่นของวิหารแห่งนีคืออยู่ในสภาพทีสมบูรณ์มาก ดา้นหน้าสร้างเป็นเสา โครินเธียน   

4 ตน้ คู่กลางรองรับโคง้ครึงวงกลมทีเรียงอย่างสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซา หัวเป็นงู 

นาํชมอาคารทีโดดเด่นทีสุดจนเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคาร

สองชนั ดา้นหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกเพือรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนีสร้างขึนในราวปี ค.ศ. 114 

โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพืออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึงเป็นนายกเทศมนตรี     

ของโรมนัทีปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหนา้มีรูปปันของเทพี 4 องค ์ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา) Arete 

(เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) จากนันนําท่านเขา้ชมสิงก่อสร้าง      

ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้เป็นทีนงั สามารถ

บรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน เดิมสร้างตงัแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมา

ปรับปรุงซ่อมแซมให้ยงิใหญ่มากขนึ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึงเชือกันว่าเป็นทีสุดท้ายทีพระแม่มารีมาอาศัย      

อยู่และสินพระชนมใ์นบา้นหลงันี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัชือ แอนนา แคเทอรีน 

เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานทีไวใ้นหนังสืออยา่งละเอียดราว

กบัเห็นด้วยตาตนเอง เมือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงันี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั

บา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชนัเดียว ภายในมีรูปปันของพระแม่มารี ซึง พระสันตปาปา โป๊ป 

เบเนดิกส์ที 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนทีนี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกนาํสามก๊อกทีเชือว่าเป็นก๊อกนําทีมีความ

ศกัดิสิทธิ แทนความเชือในเรือง สุขภาพ ความรํารวย และความรัก ถดัจากก๊อกนาํเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึงมี

ความเชือว่าหากต้องการให้สิงทีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแล้วนําไปผูกไวแ้ล้วอธิษฐาน        

ได้เวลานาํท่านช้อปปิง ณ ศูนยผ์ลิตเสือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระให้ท่านเลือกซือ

สินค้าตามอัธยาศัย จากนันนําท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล (Pamukkale) (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) คาํว่า “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย 

และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนาํตกหินปูนสีขาวทีเกิดขึนจากธารนําใต้ดินทีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา

เซลเซียส ซึงเป็นทีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขาคาลดากึ 

ทีตงัอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึนมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว เป็นแอ่ง 

เป็นชนั ลดหลนักันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ยากจะหาทีใดเหมือนจนทาํให้ ปามุคคาเล ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ในโรงแรมทีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก RICHMOND THERMAL / OR PAM THERMAL / OR COLOSSAE หรือเทียบเท่า  

โรงแรมมีบริการสระว่ายนาํซึงเป็นนาํแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่นาํแร่ ให้เตรียมชุดวา่ยนาํ และหมวกวา่ยนาํ ไปดว้ย 
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วันทสีาม ปามุคคาเล - คอนยา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล) เมืองแห่งนําพุเกลือแร่ร้อน นําท่านชมหน้าผาทีขาวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอ่างนาํ เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนาํตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุย

ฝ้าย นาํแร่ทีไหลลงมาแต่ละชนัจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์นาํแร่นีมีอุณหภูมิ

ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดืม เพราะเชือว่ามีคุณสมบติัในการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือว่า

นาํพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง คอนยา (Konya) (ระยะทาง 400 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชม.) ซึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทงัยงัเป็นศูนยก์ลางทีสําคญัของภูมิภาคแถบนีอีกดว้ย ท่านจะ

ได้เพลิดเพลินกับทศันียภาพทีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝังทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 

จากนนันําท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือสํานักลมวน ซึงก่อตงัขึนในปี  ค.ศ. 1231 

โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึงเชือกนัวา่ชายคนนีเป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวน

คนทีนับถือศาสนาคริสต์ให้เปลียนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานทีนักบวชใน

ศาสนาอิสลามทําสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึงของ

พิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน

ตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของเมฟลานา 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรมทีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก RAMADA KONYA / OR BAYIR DIAMOND  ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันทสีี คอนย่า – คปัปาโดเกยี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ระยะทาง 235 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ระหว่างทางนํา

ท่านแวะถ่ายรูปกบั คาราวานซาราย (Caravanserei) ทีพกัแรมและทีแลกเปลียนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติร์ก

ในสมยัออตโตมนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพือเข้าชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง     

ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสตท์ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถาํเป็นจาํนวนมากเพือสร้างโบสถแ์ละยงั

เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนทีศาสนาคริสต์จะเผยแพร่       

ในดินแดนคัปปาโดเกีย ผู ้คนแถบนีนับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมือประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที 1         

นักบุญเซนต์ปอลเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยุคนนัจะ

ไม่ให้การยอมรับ ทาํให้ผูน้ับถือศาสนาคริสต์ในคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ย

การเจาะถาํขุดพืนดินลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใตดิ้นขึนมา และไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเมทาํเป็นโบสถถ์าํ

จาํนวนมากกระทงัในคริสตศ์ตวรรษที 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต ์สาํหรับโบสถ์ถาํในเกอเรเม ว่า

กนัว่ามีถึง 365 หลงัดว้ยกนั (สร้างตามจาํนวนวนัใน 1 ปี) แต่วา่ปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านนั อิสระให้

ท่านไดถ้่ายรูปเป็นทีระลึก ไดเ้วลานําท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่ายซือของ

ฝากตามอธัยาศยั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ในโรงแรมทีพกั จากนนันาํท่านชมการแสดงระบาํหนา้ทอ้งอนัเลืองชือ Belly Dance 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  YUNAK EVLERI CAVE / OR TEMENNI EVI / OR UCHISAR KAYA หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันทห้ีา คัปปาโดเกยี - อสิตันบูล 

(ท่านสามารถเลือกซือ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 230-240 USD ต่อท่าน (**ราคาอาจมีการ

เปลียนแปลงไดต้ามประกาศจากแลนด์ตุรกี) สําหรับประกนัภยัทีทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูน และ เครือง

ร่อนทุกประเภท ดังนันการเลือกซือ Optional tour ขึนกับดุลยพินิจของท่าน)  **Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ใน

โปรแกรมทวัร์ การดาํเนินการการของบริษทับอลลูนว่าขึนได้ หรือขึนไม่ได้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และ

ไม่ไดมี้ความเกียวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์*** ปัจจุบนัมีนักท่องเทียวมากมายเขา้ไปท่องเทียวเขตคปัปาโดเกียเพือขึนบอลลูน 

ซึงบริษทับอลลูนก็มีทงัทีขึนทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทงันีปริมาณการจองค่อนขา้งสูง ทาํให้บางคณะอาจไม่

สามารถจองได ้หรือบางคณะจองได้ แต่บอลลูนเกิดขดัขอ้งก่อนขึน และไม่ไดข้ึนเนืองดว้ยเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็น

สาํคญั ลูกคา้สามารถเลือกซือบอลลูนไดท้งัทีคปัปาโดเกียและปามุคคาเล*** 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นําท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึงเป็นเมืองใต้ดินทีมีครบทุกอย่าง ทังห้องโถง 

ห้องนอน ห้องนาํ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึงสาเหตุแทจ้ริงของการ

สร้างเมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพือใช้เป็นทีหลบภยัจากขา้ศึก

ศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชนั แต่ว่าอากาศในนนักลบั

ถ่ายเทเยน็สบาย เนืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลียทงัปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศ

เยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่าน ชมเมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนทีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก 

เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ทีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่า

รุ่นแรกๆทีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธุ์ดี” ตงัอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพืนทีเกิดจาก

การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือประมาณ 3 ลา้นปีทีแลว้ เถา้ลาวาทีพ่นออกมาและเถา้

ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทวับริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชนัใหม่ขึนมา จากนนักระแส นาํ ลม ฝน แดด และ

หิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตา    

น่าพิศวง ทีเต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึงดินแดนใน     

เทพนิยายจนผูค้นในพืนทีเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พืนที

มหัศจรรยแ์ห่งนีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินไคเซรี (ASR) เพอืเตรียมตวัขึนเทียวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 

20.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเทียวบิน TK 2021 

21.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก RAMADA TEKSTILKENT/ OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 1) 
 

วันทหีก อสิตันบูล 

(โปรแกรมท่องเทียวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานทีท่องเทียวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึนกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภณัฑต์่างๆ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจตัุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึนใน

สมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพือใชเ้ป็นทีจดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ

คอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน ตรงกลางเป็นทีตงัแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึงส่วนใหญ่

เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานทีแห่งนีใช้เป็นทีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพืนที
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ลานด้านหน้ามสัยิสสุลต่านอะห์เมตซึงเป็นทีตงัของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาทีสร้างในอียิปต์ เพือถวายแก่

ฟาโรห์ตุตโมซิสที 3 ถูกนาํกลบัมาไวท้ีอิสตนับูล เสาตน้ทีสองคือ เสางู และเสาตน้ทีสามคือ เสาคอนสแตนตินที 

7  จากนนันาํท่านเขา้ชม บลูมอสก ์(Blue Mosque) สุเหร่าหรือมสัยดิซึงสร้างขึนในสมยัสุลต่านอะห์เมตที 1 ซึงมี

พระประสงค์ทีจะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิงใหญ่กว่า โบสถเ์ซนต์โซเฟีย (St. 

Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได ้โดยสุเหร่าแห่งนีสร้างประจนัหน้ากบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็

ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถที์มีขนาดใหญ่ทีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั  
 

 
 

นาํท่านเขา้ชม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย (ST. Sophia) ซึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ไดรั้บการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 

สิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็น

โบสถ์คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลียนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้

เปลียนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตริก หลงัจากทีเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลา

กว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเทียวเข้าชมความงาม         

และความยิงใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองทีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิ

คอนสแตนตินทีมีต่อคริสตศ์าสนา จากนนันาํท่านชมความยิงใหญ่ของสิงก่อสร้างของชาวโรมนัในอดีต อ่างเก็บ

นาํใตด้ินเยเรบาตนั (Underground Cistern) ซึงเป็นอุโมงคเ์ก็บนาํทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในอิสตนับูล สามารถเก็บนาํ

ไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึนตงัแต่คริสตศ์วรรษที 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่คาํเรียงราย

เป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ทีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงค์

เก็บนาํขนาดใหญ่  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึงสร้างขึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตที 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 

ภายหลงัทีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงคที์จะให้เมืองนี

เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมันจึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนีขึนเป็นทีประทับอย่างถาวร 

พระราชวงัทอปกาปึนีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเนือทีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตาม

แนวฝังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยตาํหนักน้อยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบตัิ มสัยิด 

หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติทีใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนัลาํ

ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เครืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครืองทรง

ของสุลต่านในแต่ละยุคสมยั ไดเ้วลานาํท่านสู่ย่านการคา้ชือดงั “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซึงเป็นตลาด
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เก่าแก่ทีสร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองทีใหญ่ทีสุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน        

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซือสินคา้ทีมีชือเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 
  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก RAMADA TEKSTILKENT/ OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที 2) 
 

วันทเีจ็ด อสิตันบูล  

โปรแกรมท่องเทียวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานทีท่องเทียวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึนกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภณัฑต์่างๆ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่าน เข้าชมพระราชวงัโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace) พระราชวงัทีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทังทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึงได้แผ่ขยายอาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 

พระราชวงัแห่งนีสร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทงัสิน 12 ปี เพราะความ        

ทีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลงัไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงันันไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การดาํรงชีวิต ตลอดจน

การทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวนัตกทงัสิน พระราชวงัแห่งนีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวออตโตมัน-

อาร์เมเนียน ชือบลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกทีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอก

พระราชวงัประดับตกแต่งด้วยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส 

ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั       

ซึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในห้องทอ้งพระโรงใหญ่  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึงเป็นช่องแคบทีเชือมทะเลดาํ (The Black sea) เขา้กับทะเลมาร์มารา 

(Sea of Marmara) ความยาวทงัสินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตงัแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุด

ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัทีนี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงั

เป็นจุดยุทธศาสตร์ทีสําคญัยิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตงัเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ

เหล่านี ว่ากนัว่าจนกระทงัถึงยุคของการนาํเอาเรือปืนใหญ่   มาใชแ้ละไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจน

เสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทงันีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวนีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส

ซึงทาํให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝังเอเชียและยโุรปสะดวกมากขึน ขณะทีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั

ทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึงลว้น

แล้วแต่สวยงามตระการตาทังสิน นําท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครืองเทศ ท่าน

สามารถเลือกซือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนั

เลืองชือของตุรกี APRICOT หรือจะเป็นถวั PISTACHIO ซึงมีให้เลือกซือมากมาย 
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17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  

***อสิระให้ท่านรับประทานอาหารคาํภายในสนามบินอสิตันบูล*** 

20.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบินที TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชวัโมง)   

  สายการบินฯ มีบริการอาหารคาํและอาหารเชา้ระหวา่งเทียวบิน 

 ***เฉพาะคณะเดินทางวนัที 4-11 ก.ค. และ 11-18 ก.ย. เดินทางกลบัดว้ยเทียวบิน TK68 เวลา 01.25-15.25 น. 
 

วันทแีปด กรุงเทพฯ 
 

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วัน 5 คืน แกรนด์ตุรก ี(ADB//ASR) บินเข้าอชิเมียร์ 

13-20 มิ.ย./ 4-11 ก.ค./ 25 ก.ค.-1 ส.ค./ 9-16 ส.ค./  

11-18 ก.ย./ 25 ก.ย.-2 ต.ค. 
 อตัราค่าบริการ  (บาท) มิ.ย. – ก.ย. 2020 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  41,900 

พกัเดียวเพมิท่านละ 9,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 41,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ปกติเริมตน้ทีท่านละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัค่าตวัทงัหมด รวมถึงเทียวบินภายใน 

(BKK-IST- ADB // ASR -IST-BKK) 

20,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 19 มี.ค. 2563) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 การเดินทางเป็นตัวกรุ๊ป หากออกตวัแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลยีนวันเดินทางได้ 

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวตุรก ี(ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานไีม่รวมถึง 

 ทิปพนกังานขบัรถ/ไกดท์อ้งถิน/หัวหนา้ทวัร์ รวม 1,700 บาท (โดยค่าทิปจะเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม) 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 

การชําระเงิน งวดท ี1 : สํารองทีนงัจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดท ี2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

(สงกรานต์ และ ปีใหม่ ชําระส่วนทีเหลือ 45 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง) 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้  

บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี  

ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
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หมายเหต ุ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ และจะคืนมดัจาํใหท้่านเตม็จาํนวน ยกเวน้ค่าใชจ่้ายดา้นวีซ่าทีจะหกัจากค่ามดัจาํทวัร์หากท่านไดย้นืวีซ่าแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนนัๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญเ่กิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัว่า

ทวัร์นันๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นัน

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ

ทาํให้ทา่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ     

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน นําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นต้น จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองได้ไม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน  

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตาํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่สายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว 

(ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย

ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทบีริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 


