แกรนดตุรกี 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน สะสมไมล กลุมพันธมิตร สตาร อะลิอันซ (Star Alliance)

(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว)

กําหนดการเดินทาง วันที่ 26ธ.ค.60-2ม.ค.61 / 27ธ.ค.60-3ม.ค.61
28ธ.ค.60-4ม.ค.61 / 29ธ.ค.60-5ม.ค.61

ราคา 41,900.ราคา 41,900.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 กรุงอิสตันบูล - บินภายในสูส นามบินเมืองอิชเมียร เมืองเอฟฟซสุ - หองอาบน้าํ แบบโรมันโบราณ - วิหารแหงจักรพรรดิ
เฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - โรงละคร - ชอปปงศูนยผลิตเสื้อหนัง - บานพระแมมารี - เมืองปามุคคาเล
วันที่3 ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝาย - เมืองคอนยา - เขาชมพิพธิ ภัณฑเมฟลานา
วันที่4 เมืองเนฟเชียร - นครใตดิน - ระบําหนาทอง
วันที่5 เมืองเกอเรเม - เขาชมพิพิธภัณฑกลางแจง - แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค - คัปปาโดเกีย - สนามบินไคเซรี่ บินภายในสูอสิ ตันบูล - เขาที่พัก
วันที่6 ฮิปโปโดม - สุเหราสีน้ําเงิน - โบสถเซนตโซเฟย - อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน - เขาชมพระราชวังทอปกาป - แกรนดบาร
ซาร
วันที่7 เขาชมพระราชวังโดลมาบาชเช - ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ มารเกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
19.30 น.

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - อิชเมียร
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเขาที่ 9 หรือ 10 อาคารผูโ ดยสาร
ขาออก เคานเตอรสายการบินเตอรกิช แอรไลนส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
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22.35 น.

วันที่สอง
05.50 น.
08.00 น.
09.10 น.

กลางวัน
บาย

ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ําและอาหารเชา ระหวางเที่ยวบินสู
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
บานของพระแมมารี - เมืองโบราณเอฟฟซุส - ปามุคคาเล
เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางสู
อาคารผูโดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสูเมืองอิชเมียร (Izmir) เที่ยวบิน TK2312
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู สนามบินเมืองอิชเมียร (Izmir) โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลนส
โดยเที่ยวบิน TK2312 มีบริการอาหารวางบนเครื่องบิน (ใชเวลาบินประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิชเมียร
นําทานเดินทางสู เมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) ซึ่งเปนเมืองอาณาจักรโรมัน (ตอมาหลังจากยุคกรีก) ที่มีขนาด
ใหญที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น ในอดีตเอฟฟซุสเปนเมืองใหญที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย เปนศูนยกลาง
การคา การคมนาคม ตั้งอยูริมทะเล จนไดรับการกําหนดใหเปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟ
ฟซุสมีประวัติศาสตรยาวนานตั้งแตยุคกรีกโบราณ ซากเมืองที่เห็นในปจจุบันมีความสมบูรณมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก
อาจจะเปนรองแคปอมเปอีเทานั้น
นําทานเขาชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุก
วันนี้ นําทานชม วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึ่งเปนจักรพรรดิที่ยิ่งใหญอีกองคหนึ่งของโรมัน
ความโดดเดนของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก ดานหนาสรางเปนเสา โครินเธียน 4 ตน คูกลางรองรับโคง
ครึ่งวงกลมที่เรียงอยางสวยงาม โคงดานหลังมีภาพแกะสลักเปนรูปนางเมดูซา หัวเปนงู นําชมอาคารที่โดดเดนที่สุดจน
เปนสัญลักษณของเอฟฟซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เปนอาคารสองชั้น ดานหนาหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออกเพื่อรับแสงสวางยามเชา หองสมุดนี้สรางขึ้นในราวป ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius
Aquila) เพื่ออุทิศใหเปนอนุสรณแดพอของทานซึ่งเปนนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแควนเอเชียไมเนอร
ดานหนามีรูปปนของเทพี 4 องค ไดแก Sophia (เทพีแหงปญญา), Arete (เทพีแหงความดี), Ennoia (เทพีแหง
ความคิด), Episteme (เทพีแหงความรู) จากนั้นนําทานเขาชมสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในเอฟฟซุสคือ โรงละคร
(Great Theatre) ซึ่งสรางโดยการสกัดไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถบรรจุคนไดถึง 25,000 คน คิดเปน 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยุคนั้น เดิมสรางตั้งแตสมัยกรีกโบราณ โรมันมาปรับปรุงซอมแซมใหยิ่งใหญมากขึ้น
ไดเวลานําทาน ชอปปง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ
สิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยางปาฏิหารย โดยแมชีตาบอด ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช
(Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวย
ตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารี
ไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปนของพระแมมารี ซึ่ง พระสันตปาปา โปป เบเนดิกสที่ 16 ไดเคย
เสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบาน มีกอกน้ําสามกอกที่เชื่อวาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อใน
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เรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหส่ิงที่
ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน
จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมือง ปามุคคาเล (Pamukkale) (ระยะทาง 185 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
คําวา “ปามุกคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝาย” Pamuk หมายถึง ปุยฝาย และ Kale หมายถึง
ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน
(แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ
รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ
เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให ปามุก
คาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก COLOSSAE THERMAL / PAM THERMAL หรือเทียบเทา
โรงแรมมีบริการสระวายน้ําซึ่งเปนน้ําแรธรรมชาติ หากทานใดตองการแชน้ําแร ใหเตรียมชุดวายน้ํา และหมวกวายน้ํา ไปดวย
วันที่สาม
เชา

กลางวัน

บาย

ปามุคคาเล - คอนยา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝาย (ปามุคคาเล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขาง
ของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝาย น้ําแรที่
ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตางๆอยางมหัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ
ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

นําทานเดินทางสู เมือง คอนยา (Konya) (ระยะทาง 400 กม. ใชเวลาเดินทาง 5 ชม.) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071 - 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ทานจะได
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี
นําทาน เขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana museum) หรือสํานักลมวน ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231โดยเมฟลา
นา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวาชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนา
คริส ตใ หเปลี่ ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภั ณฑ เมฟลานา เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิส ลามทําสมาธิ
(Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟานา
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ค่ํา

วันที่สี่
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

เจลาเลดดิน ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแตงประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม
และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดาและบุตรของเมฟลานา
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก RIXOS KONYA / OR NOV KONYA หรือเทียบเทา
เนฟเชียร
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเนฟเชียร (Nevsehir) (ระยะทาง 222 กม. ใชเวลาเดินทาง 3 ชม.) ระหวางทางนําทานชม
“คาราวานสไลน” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคาระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาชม นครใตดิน Underground city of Kaymakli) ซึ่งเปนเมืองใตดินที่มีครบทุกอยาง ทั้งหองโถง หองนอน
หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งสาเหตุแทจริงของการสรางเมืองใตดิน
ปจจุบันยังสรุปไมได แตสวนใหญลงความเห็นวาเปนการสรางเพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวก
ทหารโรมัน) แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดินหลายชั้น แตวาอากาศในนั้นกลับถายเทเย็นสบาย เนื่องจาก
เปนหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่นพรอมชมการแสดงระบําหนาทองอันเลื่องชื่อ Belly Dance
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก KRYSTAL KAYMAKLI / SUHAN หรือเทียบเทา

วันที่หา
คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม - นครใตดิน
(ในวันนี้ทานสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได สนนราคาประมาณ 200 USD ตอทาน โดยทางบริษัทตัวแทน
ผูใหบริการทัวรบอลลูนในตุรกีมีประกันภัยใหกับทุกทาน แตสําหรับประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ
เครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของทาน)

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขาชมพิพิธภัณฑกลางแจง ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9
เปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถและยังเปนการ
ปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต กอนที่ศาสนาคริสตจะเผยแพรในดินแดนคัปปาโด
เกีย ผูคนแถบนี้นับถือเทพเจากรีก-โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 1 “เซนตปอล” เดินทางมาเผยแผ
ศาสนาคริสตในคัปปาโดเกีย แตดูเหมือนวาชาวโรมันผูปกครองในยุคนั้นจะไมใหการยอมรับ ทําใหผูนับถือศาสนา
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คริสตในคัปปาโดเกียตองหลบซอนจากการถูกรังควานของโรมัน ดวยการเจาะถ้ําขุดพื้นดินลงไปเปนอุโมงค เกิดเปน
เมืองใตดินขึ้นมา และไดขุดเจาะบริเวณเกอเรเมทําเปนโบสถถ้ําจํานวนมากกระทั่งในคริสตศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให
การยอมรับศาสนาคริสต สําหรับโบสถถ้ําในเกอเรเม วากันวามีถึง 365 หลังดวยกัน (สรางตามจํานวนวันใน 1 ป) แต
วาปจจุบันเปดใหชมเพียงบางสวนเทานั้น อิสระใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึก
ไดเวลานําทาน แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค พรอมจับจายซื้อของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
บาย
นําทาน ชมเมืองตางๆในเขตคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา
รองลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงตางๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไทต (ชน
เผารุนแรกๆที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถาน
จํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ กัด
เซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไป
ดวยหินรูปแทง กรวย ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียก
ขานกันวา “ปลองไฟนางฟา” ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินไคเซรี่ (ASR) เพื่อเตรียมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสูอิสตันบูล
20.25 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2015
22.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก PULLMAN CONVENTION ISTANBUL OR RAMADA TEKSTILKENT หรือเทียบเทา
วันที่หก
เชา

พระราชวังทอปกาป - สุเหราสีน้ําเงิน - โบสถเซนตโซเฟย - อางเก็บน้าํ ใตดิน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชมสนามแขงมาของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลตานอาหเมต สรางขึ้นในสมัย
จักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใชเปนที่จัดแสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตน
ติน ฮิปโปโดมไดรับการขยายใหกวางขึ้น ตรงกลางเปนที่ตั้งแสดงประติมากรรมตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนศิลปะในยุค
กรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัดงานพิธี แตในปจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิสสุล
ตานอะหเมตซึ่งเปนที่ตั้งของเสาโอเบลิกส 3 ตนคือ เสาที่สรางในอียิปต เพื่อถวายแกฟาโรหตุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมา
ไวที่อิสตันบูล เสาตนที่สองคือ เสางู และเสาตนที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7
จากนั้นนําทานเขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสรางขึ้นในสมัยสุลตานอะหเมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงคที่จะ
สรางมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันใหมีความงดงามและยิ่งใหญกวา โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบ
แซนไทนใหได โดยสุเหราแหงนี้สรางประจันหนากับโบสถเซนตโซเฟย อยางไรก็ตาม โบสถเซนตโซเฟย ก็ยังคงเปน
โบสถที่มีขนาดใหญที่สุดในตุรกีจวบจนปจจุบัน
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กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่เจ็ด
เชา

นําทานเขาชม โบสถเซนตโซเฟย (ST. Sophia) ซึ่งเปนศิลปะแบบไบเซนไทม ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน เดิมใชเปนโบสถคริสต
แตหลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขามาปกครองจึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิส แตไดเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 916 ป และเปนมัสยิสของ
ศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมความงามและความยิ่งใหญ ภายในมีภาพประดับ
โมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึงความศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีตอคริสตศาสนา จากนั้นนําทาน
ชมความยิ่งใหญของสิ่งกอสรางของชาวโรมันในอดีต อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึ่งเปน
อุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสต
ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา
อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทาน เขาชมพระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ซึ่งสรางขึ้นในสมัยสุลตานเมหเมตที่ 2 หรือ เมหเมตผูพิชิต
ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปจจุบันไดแลว ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหเมืองนี้เปน
ศูนยกลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดใหมีการสรางพระราชวังนี้ขึ้นเปนที่ประทับอยางถาวร พระราชวังทอปกาป
นี้มีอาณาบริเวณกวางใหญกินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอมรอบดวยกําแพงสูงตามแนวฝงทะเลมารมารา
ภายในพระราชวังประกอบดวยตําหนักนอยใหญ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปจจุบัน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตานในแตละยุคสมัย
ไดเวลานําทานสูยานการคาชื่อดัง “แกรนดบารซาร” (Grand Bazzar) ซึ่งเปนตลาดเกาแกที่สรางในสมัยกลาง ค.ศ.
15 เปนตลาดคาพรมและทองที่ใหญที่สุดของตุรกี มีรานคากวา 4,000 ราน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา
ที่มีชื่อเสียงของตุรกีอยางจุใจ เชน โคมไฟ, ของฝาก, ผาพันคอ, ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก RAMADA MERTER OR RAMADA TEKSTILKENT หรือเทียบเทา
อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช - ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทาน เขาชมพระราชวังโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุด
ทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งไดแผขยายอํานาจออกไปอยางกวางขวาง พระราชวังแหงนี้
สรางโดย สุลตาน อับดุล เมอซิท ในป ค.ศ. 1843 ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เพราะความที่สุลตานทรงเปนผูคลั่งไคล
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กลางวัน
บาย

19.00 น.
วันที่แปด
01.55 น.
14.50 น.

ยุโรปอยางสุดขอบ ดังนั้นไมวาจะเปนศิลปะ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลวนคัดลอกมาจากตะวันตก
ทั้งสิ้น พระราชวังแหงนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคูใจชาวอาเมเนี่ยน ชื่อ บัลยัน เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแตงดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่ง
อยูเหนืออาวเล็กๆของชองแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดวยหองตางๆ ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรง แกว
เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
ซึ่งแขวนไวอยางโดดเดนในหองทองพระโรงใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea
of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตั้งแต 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบ
ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี้ วากันวา
จนกระทั่งถึงยุคของการนําเอาเรือปนใหญมาใช และไมเคยปรากฏวากรุงอิสตันบูลถูกถลมจนเสียหายอยางหนักมา
กอนเลย ทั้งนี้เปนเพราะปอมปนดังกลาวนี้เอง ป ค.ศ. 1973 มีการเปดใชสะพานบอสฟอรัสซึ่งทําใหเกิดการเดินทางไป
มาระหวางฝงเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปน
พระราชวังโดลมาบาชเช หรือ บานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น
จากนั้นนําทานสู ตลาดสไปซ มารเกต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคา
ยอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเปน
ถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย
นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองอิสตันบูล
***อิสระใหทา นรับประทานอาหารค่าํ ภายในสนามบินอิสตันบูล***
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
(***บางคณะอาจเดินทางกลับดวย TK64 20.40-9.45)

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราคาบริการ (บาทตอทาน) ไมตองทําวีซา งดแถมกระเปา
26ธ.ค.60-2ม.ค.61 / 27ธ.ค.60-3ม.ค.61
คณะออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไป หากจํานวนไมถึงตามที่ระบุ
28ธ.ค.60-4ม.ค.61 / 29ธ.ค.60-5ม.ค.61
ผูเดินทางโปรดชําระคาทัวรเพิ่ม 4,000 บาทตอทาน
(ปใหม)
ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน
41,900
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ
4,500
เด็กอายุ 7 - 11 ป (เสริมเตียง - พักกับผูใ หญ 2 ทาน)
41,900
เด็กอายุ 2 - 6 ป (ไมเสริมเตียง - พักกับผูใ หญ 2 ทาน)
41,900
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (พักกับผูใ หญ 2 ทาน)
โปรดสอบถาม
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวรเริ่มตนที่ทานละ
85,000
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน (ผูใหญ) Land only
21,900
(ไมรวมตั๋ว BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 20 ก.ย. 2560) **
รายการนี้ ใชตั๋วเครื่องบินแบบยกรูท หากตองการหักตั๋วไป-กลับ
(จะถูกหักทั้งทริปซึ่งรวมเที่ยวบินภายในดวย)
และหากจองเฉพาะตั๋วเที่ยวบินภายในของTK ราคาจะสูงกวาการจองรวมรูท
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน
2 หอง (ทานที่ 3 กรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม) จะสะดวกกับทานมากกวา
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลีย่ นวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมทองเที่ยวตุรกี (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเปาเดินทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท ี่อายุเกิน 85 ป)
 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู)
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่, คาภาษีในประเทศตุรกี
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 12 USD)
 คาทิปไกดทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 18 USD)
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 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน เทากับ 24 USD)
 รวมทิปสามรายการขางตน = USD54 หรือเทากับประมาณ 2,000 บาท
 คาทิปพนักงานยกกระเปาในแตละโรงแรม
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 20,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไมชําระเงินคามัดจํา
หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการ ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 60 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วันทําการหักคามัดจํา 20,000 บาท+คาวีซา(ถามี)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 44-59 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วันทําการหักคามัดจํา 20,000 บาท+คาใชจายอื่น(ถามี)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 20-43 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วันทําการ หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร (เมษายน-ธันวาคม ปใหม 4-19 วันทําการ)
ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิก
วีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซา จะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง(หากจํานวนลูกคาในคณะไมถึง 20 ทาน ราคาทัวร เพิ่มทานละ 4,000 บาท)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การ
นัด หยุด งาน การประท ว ง ภัย ธรรมชาติ การก อจราจล อุ บั ติเ หตุ ป ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ ง นี้จ ะคํา นึ งและรั ก ษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
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 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือด
หมู
กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย
ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา
หรือยกเลิกเทีย่ วบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย
สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัท
ฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ อี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้ เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน
กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใส
พรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่ วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และหาม
มีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญทเี่ ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมแนะนํา
ใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD
20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายละเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทั ฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตอง
ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
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