แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ (Star Alliance)

(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว)

พิเศษ! ถ่ายรูปที่ระลึกสวมชุดอ็อตโตมัน พร้อมรับของที่ระลึก อาทิ ชาแอปเปิ้ล / Evil Eye
กาหนดการเดินทางวันที่ 4-11 / 6-13 / 23-30 มิ.ย. 60
ราคา 44,000 บาท
7-14 ก.ค. // 11-18 ส.ค. // 22-29 ก.ย. / 6-13 / 13-20 / 14-21 ต.ค. 60 ราคา 45,000 บาท
9-26 / 20-27 / 21-28 / 22-29 ต.ค. / 27ต.ค.-3พ.ย. 60
ราคา 45,000 บาท
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 กรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองเนฟเชียร์ - นครใต้ดนิ - เมืองเกอเรเม - แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค - ระบา
หน้าท้องอันเลือ่ งชื่อ Belly Dance
วันที่3 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - อาบน้าแร่ในโรงแรมที่พัก
วันที่4 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - อาบน้าแร่ในโรงแรมที่พัก
วันที่5 เมืองเอฟฟิซสุ - ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - บ้านพระ
แม่มารี - สนามบินอิชเมียร์ - บินภายในสู่สนามบินเมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
วันที่6 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้าเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้าใต้ดนิ เยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาร์ซาร์
วันที่7 พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
18.30 น.

กรุงเทพฯ
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร
ขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
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21.30 น.

วันที่สอง
04.00 น.
06.15 น.
07.35 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ําและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี (**บางคณะอาจบินด้วย TK69 22.40-05.00+1)
อิสตันบูล - เนฟเชียร์ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน
เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองเนฟเชียร์ (Navsehir) เที่ยวบิน TK2006
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินเมืองเนฟเชียร์ (NAV) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส
โดยเที่ยวบิน TK2006 มีบริการอาหารว่างบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองเนฟเชียร์
นําท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง
ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งสาเหตุแท้จริงของการสร้าง
เมืองใต้ดินปัจจุบันยังสรุปไม่ได้
แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู
(โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลับถ่ายเทเย็น
สบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาว
อากาศอบอุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็นการ
ปูองกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ในดินแดนคัปปาโด
เกีย ผู้คนแถบนี้นับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล” เดินทางมาเผยแผ่
ศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ทําให้ผู้นับถือศาสนา
คริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถ้ําขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็น
เมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทําเป็นโบสถ์ถ้ําจํานวนมากกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้
การยอมรับศาสนาคริสต์ สําหรับโบสถ์ถ้ําในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน (สร้างตามจํานวนวันใน 1 ปี) แต่
ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ได้เวลานําท่านแวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงระบําหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พัก SUHAN OR RAMADA CAPPADOCIA *****หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม คอนย่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
(ในวันนี้ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 200 USD ต่อท่าน โดยทางบริษัทตัวแทน
ผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกีมีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่สําหรับประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ
เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน ชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนิน
เขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ
ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจํานวน
มหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะ
กร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วย
หินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขาน
กันว่า “ปล่องไฟนางฟูา” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี ระหว่างทาง
นําท่านชม “คาราวานสไลน์” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นนํา
ท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือสํานักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา
เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนา
คริสต์ให้เปลี่ ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ
(Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา
เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม
และยังเป็นสุสานสําหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลานา
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ANEMON HOTEL***** หรือเทียบเท่า
โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ําซึ่งเป็นน้ําแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ําแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ํา และหมวกว่ายน้ํา ไปด้วย
วันที่สี่
เช้า

ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - คูซาดาซึ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) คําว่า
“ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝูาย” Pamuk หมายถึง ปุยฝูาย และ Kale หมายถึง ปราสาท
เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน
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(แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ
รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ
เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให้ ปามุก
คาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝูาย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่ร้อน นําท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้าง
ของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ําตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝูาย น้ําแร่ที่
ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ น้ําแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ
ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ําพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DOGA OR PAM THERMAL OR COLOSSAE HOTEL***** หรือเทียบเท่า
โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ําซึ่งเป็นน้ําแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ําแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ํา และหมวกว่ายน้ํา ไปด้วย
วันที่ห้า
เมืองโบราณเอฟฟิซสุ - บ้านของพระแม่มารี - อิสตันบูล
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็น
เมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนได้รับการกําหนดให้
เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟฟิซุสมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ซากเมืองที่
เห็นในปัจจุบันมีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น
นําท่านเข้าชม ห้องอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ําให้เห็นอยู่จนถึงทุก
วันนี้ นําท่านชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมัน
ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้ง
ครึ่งวงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู นําชมอาคารที่โดดเด่นที่สุดจน
เป็นสัญลักษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้ า ห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius
Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์
ด้านหน้ามีรูปปั้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่ง
ความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) จากนั้นนําท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร
(Great Theatre) ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของ
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กลางวัน
บ่าย

15.30 น.
18.10 น.
19.25 น.
ค่ํา

วันที่หก
เช้า

ประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น
ได้เวลานําท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อิสระให้ท่านเลือก
ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
สิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหารย์ โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช
(Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วย
ตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารี
ได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่ง พระสันตปาปา โปฺป เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคย
เสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ําสามก๊อกที่ เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อใน
เรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ําเป็น กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่
ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝูายแล้วนําไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพื่อเตรียมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่อิสตันบูล
ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2329 (**บางคณะอาจบินด้วย TK2327 17.10-18.30)
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT OR GONEN OR RADISSON BLU AIRPORT
***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้าเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้าใต้ดิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัย
จักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตน
ติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุค
กรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุล
ต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมา
ไว้ที่อสิ ตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7
จากนั้นนําท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ําเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะ
สร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบ
แซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็น
โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

วันที่เจ็ด
เช้า

นําท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์
แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของ
ศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับ
โมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา จากนั้นนําท่าน
ชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน้ําใต้ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็น
อุโมงค์เก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์
ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ําขนาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่าน เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต
ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็น
ศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึ
นี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา
ภายในพระราชวังประกอบด้วยตําหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบัน
พระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ําค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย
ได้เวลานําท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ.
15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
ที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT OR GONEN OR RADISSON BLU AIRPORT
***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุด
ทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอํานาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้
สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้
ยุโรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตก
ทั้งสิ้น พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยน ชื่อ บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ง
อยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้ว
เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่
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กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
20.10 น.
วันที่แปด
09.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea
of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบ
ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการปูองกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีปูอมปืนตั้งเรียงรายอยู่ต ามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่า
จนกระทั่งถึงยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมา
ก่อนเลย ทั้งนี้เป็นเพราะปูอมปืนดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัสซึ่งทําให้เกิดการเดินทางไป
มาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น
จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็น
ถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ําและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (***คณะเดือน ก.ค.-ก.ย. กลับด้วย TK68 01.25-14.50)

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) ไม่ต้องทาวีซ่า งดแถมกระเป๋า
คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป หากจานวนไม่ถึงตามที่ระบุ
ผู้เดินทางโปรดชาระค่าทัวร์เพิ่ม 4,000 บาทต่อท่าน
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 7 - 11 ปี (เสริมเตียง - พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุ 2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง - พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) Land only
(ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-NAV // ADB-IST-BKK)

44,000
6,000
44,000
44,000
16,000
85,000

7-14 ก.ค. // 11-18 ส.ค. 60
22-29 ก.ย. 60
6-13 / 13-20 / 14-21 ต.ค. 60
9-26 / 20-27 / 21-28 ต.ค. 60
22-29 ต.ค. / 27ต.ค.-3พ.ย. 60
45,000
7,000
45,000
45,000
17,000
85,000

24,000

25,000

4-11 มิ.ย. 60
6-13 มิ.ย. 60
23-30 มิ.ย. 60

รายการนี้ ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบยกรูท หากต้องการหักตั๋วไป-กลับ
(จะถูกหักทั้งทริปซึ่งรวมเที่ยวบินภายในด้วย)
และหากจองเฉพาะตั๋วเทีย่ วบินภายในของTK ราคาจะสูงกว่าการจองรวมรูท
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**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 10 มี.ค. 2560) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง
(ท่านที่ 3 กรุณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเปาเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 USD)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเปาในแต่ละโรงแรม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินบิ าร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ
(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทําการ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซา่ ล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันทําการ หักค่ามัดจํา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วันทําการ หักค่ามัดจํา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19 วันทําการ)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
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***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทําการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย
20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทน
เป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุ ด
งาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
ไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการ
เข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และ
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอัน
ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้า
ทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ
Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝุายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM )
ขึ้นอยูก่ ับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพัก
ติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น
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 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่
ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซือ้ สินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิ น คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิ
เสธได้ หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x
21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึง่ จะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนีจ้ ะชดเชยไม่เกิน USD 400
กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเปาใบใหญ่
 กรณีกระเปาใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์
ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน
โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น
ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเปาใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชย
ค่าเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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