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8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรก ี(เท่ียวบินกลางวัน) 
 (บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ า้หิน 2 คืน) 

 

โปรโมช่ันแรงๆจากสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลนส์ 
20-27 ตุลาคม 2562 

40,900 บาท  
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แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ 
 

06.30 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตูทางเขา้ที่ 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เทีย่วบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพ่ือขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองไคเซร่ี (Kayseri)  เที่ยวบิน TK2232 

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่าระหว่างรอเที่ยวบิน TK2232 ตามอัธยาศัย*** 
19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับลู (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (Kayseri)  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส 
 โดยเที่ยวบิน TK2232  มีบริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
21.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซร่ี 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  UCHISAR KAYA หรือเทียบเท่า 
***โรงแรมมี SNACK BOX ให้บริการ*** 
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วันทีส่อง อิสตันบูล -  คัปปาโดเกีย  
 
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได ้สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน ส าหรับประกนัภยัที่ท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ขึ้นกบัดุลยพินิจของ
ท่าน)   
**Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ การ
ด าเนินการการของบริษทับอลลูนว่าขึ้นได ้หรือขึ้นไม่ได้ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์ และไม่ได้มีความ
เก่ียวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์*** ปัจจุบนัมีนกัท่องเที่ยวมากมาย
เข้าไปท่องเที่ยวเขตคัปปาโดเกียเพ่ือขึ้ นบอลลูน ซ่ึงบริษัท
บอลลูนก็มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งน้ี
ปริมาณการจองค่อนขา้งสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจอง
ได้ หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูนเกิดขัดข้องก่อนขึ้น และ
ไม่ไดข้ึ้นเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ***   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้ งห้องโถง 

ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงสาเหตุแทจ้ริงของการ
สร้างเมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภยัจากขา้ศึก
ศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลบั
ถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศ
เยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 
9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถแ์ละยงัเป็น
การป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนับถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเมื่อประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 1 “เซนตป์อล” 
เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ 
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ท าให้ผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ ้าขุดพ้ืนดิน
ลงไปเป็นอุโมงค ์เกิดเป็นเมืองใตดิ้นขึ้นมา และไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถถ์ ้าจ านวนมากกระทัง่ใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถ์ถ ้าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงั
ดว้ยกนั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปเป็นที่
ระลึก ไดเ้วลาน าท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า จากนั้นน าทา่นชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้งอนัเลื่องช่ือ Belly Dance 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  UCHISAR KAYA  หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันที่สาม คอนย่า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก 

เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่า
รุ่นแรกๆที่อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้า
ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และ
หิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่า
พิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ
นิยายจนผูค้นในพ้ืนที่เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พ้ืนที่มหัศจรรย์
แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะ
ไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี  
ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติร์ก
ในสมยัออตโตมนั จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือส านักลมวน ซ่ึงก่อตั้งขึ้น
ในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้
ว่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นบัถือศาสนาคริสตใ์ห้เปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วน
หน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส 
ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูต้ิดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของ
เมฟลานา  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั BAYIR DIAMOND ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี ปามุคคาเล่  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ค าว่า 

“ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น ้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน ้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน 
(แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตาม
ภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ  อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใด
เหมือน  จนท าให้ ปามุกคาเล่  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกวา้งใหญ่
ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุย
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ฝ้าย น ้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบตัิในการรักษา 
โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่า
น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RICHMOND THERMAL ***** หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมีบริการสระว่ายน ้าซ่ึงเป็นน ้าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่น ้าแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน ้า และหมวกว่ายน ้า ไปดว้ย 
 

 
 

วันทีห้่า เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซ่ึงเป็น

เมืองอาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยคุกรีก) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมยันั้น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็น
เมืองใหญ่ที่สุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล  จนไดรั้บ
การก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยคุกรีก
โบราณ ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก  อาจจะเป็นรองแค่ เท่านั้น น าท่าน
เขา้ชม ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยูจ่นถึงทุก
วนัน้ี น าท่านชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิที่ย่ิงใหญ่อีกองค์หน่ึงของ
โรมนั ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ดา้นหน้าสร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ตน้ คู่
กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมที่เรียงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู น าชม
อาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น 
ดา้นหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดน้ีสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบ
เรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัที่
ปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหนา้มีรูปป้ันของเทพี 4 องค์ ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่ง
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ความดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) จากนั้นน าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้เป็นที่นัง่ สามารถบรรจุคนไดถ้ึง 
 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ย่ิงใหญ่มากขึ้น ไดเ้วลาน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระ
ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่
และส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหารย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมันช่ือ แอนนา  แคเทอรีน 
เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราว
กบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั
บา้นพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง พระสันตปาปา โป๊ป 
เบเนดิกส์ที่ 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดา้นนอกของบ้าน มีก๊อกน ้ าสามก๊อกที่เช่ือว่าเป็นก๊อกน ้ าที่มีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมี
ความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน  

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพ่ือเตรียมตวัขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 
17.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 2327 
18.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RAMADA TEKSTILKENT ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 

วันที่หก อิสตันบูล 
(โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานที่ท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึ้นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภณัฑต์่างๆ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตัุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้น

ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ
จกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายให้กวา้งขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ     
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมนัสถานที่แห่งน้ีใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบัน
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เหลือเพียงพ้ืนที่ลานดา้นหน้ามสัยิสสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาที่สร้างในอียิปต ์
เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไวท้ี่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ          
เสาคอนสแตนตินที่ 7  จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (Blue Mosque) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัสุลต่านอะห์เมต
ที่ 1 ซ่ึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและย่ิงใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์
โซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได ้โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้างประจนัหน้ากบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
อยา่งไรก็ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั  

 
 
 
 
 

 
น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ไดรั้บการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็น
โบสถ์คริสต์   แต่หลังจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี่ยนโบสถ์ดงักล่าวมาเป็นมสัยิส แต่ได้
เปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลา
กว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและ
ความย่ิงใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนส
แตนตินที่มีต่อคริสตศ์าสนา จากนั้นน าท่านชมความย่ิงใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมนัในอดีต อ่างเก็บน ้ าใต้
ดินเยเรบาตนั (Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงค์เก็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน ้ าได้
มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์วรรษที่ 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็น
แถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บ
น ้าขนาดใหญ่  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 
ภายหลงัที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงคท์ี่จะให้เมืองน้ี
เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังน้ีขึ้ นเป็นที่ประทับอย่างถาวร 
พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตาม
แนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยต าหนักน้อยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบติั มสัยิส 
หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้า
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ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรง
ของสุลต่านในแต่ละยุคสมยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่นการคา้ช่ือดงั “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซ่ึงเป็นตลาด
เก่าแก่ที่สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ที่มีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RAMADA TEKSTILKENT ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2) 
 

วันทีเ่จ็ด อิสตันบูล  
โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานที่ท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึ้นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภณัฑต์่างๆ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่าน เข้าชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความที่
สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจน
การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  
บัลยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงั
ประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระยา้ บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ  โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน       
ซ่ึงแขวนไวอ้ย่างโดดเด่นในห้องทอ้งพระโรงใหญ่ จากนั้นน าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่อง
แคบที่ เช่ือมทะเลด า (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้ งส้ินประมาณ 32 
กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของทวีปเอเชีย
มาพบกนัที่น่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคญัย่ิงในการป้องกัน
ประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอา
เรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ป้อมปืนดังกล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัสซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ัง
เอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงั
โดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคา
ยอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเลื่องช่ือของตุรกี  แอปปลิคอทหรือจะ
เป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย 

 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมอืงอิสตนับูล  
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 58 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง)   
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบิน 
 

วันทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

07.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
**************************** 

8 วนั 6 คืน แกรนด์ตุรก ี2019 (เท่ียวบินกลางวนั) 
 อตัราค่าบริการ  (บาท) 20-27 ต.ค. 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 40,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 7,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 40,900 
เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  โปรดสอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ปกติเร่ิมตน้ที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

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

20,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 28 ส.ค.2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
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โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 USD) 
▪ ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 USD) 
▪ ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 
▪ รวมทิปสามรายการขา้งตน้ = USD59 หรือเท่ากบัประมาณ 1,975 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไมไ่ดม้ีคา่ใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)     (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 21-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-20 วนั) 
ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
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หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทา่นั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทกุชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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