โปรแกรมทัวร์ ตุรกี DELUXE TURKEY (TK) 8วัน 5คืน – รหัสทัวร์ TK281813

วันแรก
20.30 น.

23.00 น.

วันที่สอง
05.20 น.

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิ น
TURKISH AIRLINES เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษั ท ฯ คอยต้อ นรับ และอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋ าสัม ภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง)
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่
ถึง สนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4
ชั ่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาทุ กท่านขึ้ นสู่รถบัสเพื่อเดินทางสู่
เมือง ชานัคคาเล่
นาท่านชม เมืองอิสตันบูล (iSTANBUL) เมืองที่มีความสาคัญที่สุดและเป็ นเมืองที่มีประชากร
หนาแน่ นมากที่ สุดในตุรกี เป็ นเมื องที่ ต้งั อยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมชื่อว่า
คอนสแตนติโนเปิ ล ซึ่ งเป็ นอาณาจักรที่ ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่ า
จานวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม
คอนสแตนติโนเปิ้ ล เป็ นต้น นาท่ านเดิ นทางสู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE
PALACE) สร้างโดยสุ ลต่ าน อับ ดุ ล เมซิ ด Abdul Mecit ในปี 2399 ใช้เวลาสร้า งถึ ง 30 ปี
สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร
ตั้งอยูร่ ิมชายฝั ง่ ทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั ง่ ทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้ คือมี
การประดับตกแต่งด้วยความประณี ตวิจิตรตระการตามีท้ังเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่อง
แก้วเจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญ
จากอังกฤษทาจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนั กถึง 5000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ
750 ดวง พรมทอมือผื นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้ นห้องโถงตรงราวทา
ด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทาด้วยแก้วคริสทัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย
CINAR ในตุรกี เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมีย ดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจาก
อียิปต์มาทาห้องอาบน้ า เซาน่ า ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวาง
ประดับไว้มากมาย ทุ กเรือนจะชี้ บอกเวลา 09.06 น. อ้นเป็ นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา
เคมาล หรืออตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 แลมีรูปภาพเหมือนของ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม
เช้า

สุ ลต่ านหลายพระองค์ที่ น่าสนใจคื อ รูป สุ ลต่ านอับ ดุ ล อาซิ ส ผู ้มี รูป ร่างใหญ่ ม าก สู ง 195
เซนติเมตร มีน้ าหนั ก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้า ขี่มา้ ยิ่งธนู เป็ นสุ ลต่านองค์แ รกที่
เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่นอียิปต์ ฝรัง่ เศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี
ที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดั้งเดิมมิได้ถูกขโมยหรือทาลาย
เสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ตอ้ งเข้าชมเป็ นคณะเป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของ
วังนาชมที ละห้องที ละอาคาร มี เจ้าหน้าที่ คอยควบคุ มอยู่ทา้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถว
ไม่ให้อยู่หอ้ งใดห้องหนึ่ งนานเกินไป ไม่ให้จบั ต้องสิ่งของต่างๆและต้องสวมถุ งพลาสติกคลุม
รองเท้าทุ กคน เพื่ อป้ องกันไม่ให้พื้นปาร์เกต์อัน สวยงามต้องสึ กหรอ รวมทั้งพื้ นพรมอันล้ า
ค่าเสียหาย พระราชวังเปิ ดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดี นอกจากนี้ ยังมี
ประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม้ น้ าพุ สระน้ า รูปปั้ น รูปสลัก
ต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่ าชื่นชมในรสนิ ยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิ่ง นา
ท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ซึ่งเป็ นช่องแคบที่ เชื่อมทะเลดา THE
BLACK SEA กับทะเลมาร์มาร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร
ความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าเป็ นช่องแคบนี้ เป็ นจุดนัดพบกันของ
สุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่ งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็ นจุ ดยุ ทธศาสตร์ที่ สาคัญ ยิ่งในการป้ องกันประเทศตุ รกี อีกด้วย ขณะที่ ล่องเรือท่ านจะได้
เพลิดเพลินกับทิ วทัศน์ ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรป
ของบรรดาเศรษฐีท้งั หลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาน่ าค้นหา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ระยะทาง 319 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) ซึ่งตั้งอยูร่ ิมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็ นที่ต้งั ของกรุง
ทรอย
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาเข้าสูท่ ี่พกั KOLIN HOTEL CANAKKALE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้ อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส –บ้านพระแม่มารี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอร์กามัม (PERGAMUM) นาท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองที่
มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้ นมาประมาณ 4,000 ปี ที่แล้ว ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
(WOODEN HORSE OF TROY) สร้างขึ้ น เพื่อดึงดูดนั กท่ องเที่ ยวจากทัว่ โลกที่ หลงใหลในมหา
กาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้าน
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กลก ารศึ ก ของนั ก รบ โบ ราณ จากนั้ น น าทุ กท่ าน ออก เดิ น ท างสู่ เมื องคู ซ าด าซี
(KUSADASI) (ระยะทาง 409 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพ
ที่สุด ทั้งยังผลิตเสื้ อหนั งให้กบั แบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระ
ให้ท่ า นเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ได้ต ามอัธ ยาศัย จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโบราณเอฟ
ฟิ ซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่ มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ ง เคยเป็ นที่ อยู่ของ
ชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวก
เปอร์ เ ซี ย และกษั ตริ ย์ อ เล็ ก ซานเดอร์ ม หาราช
ภายหลังเมื่ อโรมันเข้าครอบครองก็ไ ด้สถาปนาเอฟ
ฟิ ซุส ขึ้ นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่าน
เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่ สองข้าง
ทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่
แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้ ม
ได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบัน
นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบ
ไอน้ า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนั งสือไว้ได้เป็ นอย่างดี
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต
นาท่ านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นที่ สุดท้ายที่
พระแม่มารีอาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ยุคโบราณ สร้างด้วยหินอ่อนเป็ นสถาปั ตยกรรมกรีกแบบไอโอนิ ค และมีเสาหินตั้ง
ตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ต้น ปั จจุ บันเหลื อเพี ยงซากปรัก หักพัง แต่ก็ ยงั สามารถ
มองเห็นถึงความยิง่ ใหญ่ในอดีตได้
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คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั ........ HOTEL, KUSADASI ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าทุ ก ท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องปามุ ค คาเล่ (ระยะทาง 236 กิ โลเมตร ใช้ระยะเวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองที่ มีน้ าพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่ านซากปรักหักพัง
ของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม ปราสาทปุ ยฝ้ าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ ได้
ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของน้ าตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทา
ให้เกิ ดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ าเป็ นทางยาว ซึ่ งมี ความงดงามมาก ท่ านจะได้
สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ น
น้ าพุเกลือแร่รอ้ น ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทา
ให้เมืองนี้ เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ วั ่ ไป บางส่วนยังพอมองออ
กว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมัน
โบราณ เป็ นต้น จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง ระหว่างทาง
แวะชม CARAVANSARAI ที่ พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่ พกั แรมของกอง
คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั ANEMON HOTEL KONYA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่หา้

พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค –
นครใต้ดิน – โชว์ระบาหน้าท้อง
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนา
อิสลามทาสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ น
สุสานของเมฟลาน่ า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน
เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบ
มุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาน่ าด้วย จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ชมดินแดนที่สุดแสนมหัศจรรย์ ซึ่งในอดีตมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่
ไหลออกมาปกคลุมพื้ นที่เป็ นบริเวณกว้างใหญ่ และทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี และด้วยสิ่งแปร
ผันตามธรรมชาติ ทั้งการกัดเซาะของพายุ ฝน หิมะ เป็ นเวลานาน ทาให้เกิดเมืองคัปปาโดเกีย
เมืองที่บรรยากาศน่ าอัศจรรย์สุดแปลกตาจนได้ชื่อว่าดินแดนแห่งเทพนิ ยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าทุ ก ท่ า นเยี่ ย มชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ง (OPEN AIR MESEUM) ที่ เมื อ งเกอเรเม
(GOREME) ซึ่ งยูเนสโกขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่
เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนาท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับ
การเลือกซื้ อสินค้า และของที่ระลึก นาทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รบั
การขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละ
แห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกัน เป็ นสถานที่ที่ผูน้ ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ที่ตอ้ งการ
ทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ ทาเป็ นห้อง ๆ มีท้งั ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถง
สาหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยูล่ ึก
และทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์ระบาหน้าท้อง BELLY DANCE
ซึ่งเป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่างหนึ่ ง เกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์

โปรแกรมทัวร์ ตุรกี DELUXE TURKEY (TK) 8วัน 5คืน – รหัสทัวร์ TK281813

และเมดิ เตอร์เรเนี ยน นั กประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ ายิปซี เร่ร่อนคื อคนกลุ่มสาคัญ ที่ ได้
อนุ รกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึง ปั จจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้อง
แพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้อง
ตุรกีในปั จจุบนั
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั MITHRACAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถ้า หรือเทียบเท่า
**โรงแรมที่ได้อาจจะเป็ นโรงแรมถ้าจริง หรือโรงแรมถ้าจาลอง แล้วแต่ช่วงพรีเรียดที่เดินทาง
ว่าจะได้พกั โรงแรมแบบใด**

วันที่หก

เช้า

เที่ยง
18.25 น.
20.00 น.
คา่

หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายในสูอ่ ิสตันบูล
** ส าหรับ ท่ า นใดที่ ส นใจขึ้ นบอลลูน ชมความงามของเมื อ งคัป ปาโดเจี ย จะต้อ งออกจาก
โรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่ งที่หาชมได้ยาก ใช้
เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชัว่ โมง ** (ค่าขึ้ นบอลลูนอยูท่ ี่ท่านละ 200 USD) // กรณีที่ขึ้นที่
เมืองคัปปาโดเกียไม่ได้ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนไปขึ้ นที่เมือง ปามุคคาเล่ แทน**
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม หุ บ เขาอุ ซิ ซ าร์ (UCHISAR VALLEY) หุ บ เขาคล้า ยจอมปลวก
ขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่ อยู่อาศัย ซึ่ งหุบเขาดังกล่าวมี รูพรุ น มี รอยเจาะ
รอยขุด อันเกิ ดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกื อบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่
อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ ่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังนั้ น ในอดี ต อุ ซิ ซ าร์ ก็ มี ไว้ท าหน้ าที่ เป็ นป้ อ มปราการที่
เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่เมือง ไกเซรี (KAYSERI) เพื่อนั ง่ เครื่องบิ นไฟล์ทภายในมุ่งสู่เมืองอิสตันบูล
โดยสายการบิน Turkish Airline
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2015
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
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วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

 นาเข้าสูท่ ี่พกั TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า
จัตุรสั สุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย – อุโมงค์น้ าเยเรบาทัน –
SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านสู่ จัตุรสั สุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็ น
ที่ แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิ ปโปโดรม
ได้รับ การขยายให้กว้างขึ้ น ตรงกลางเป็ นที่ ต้ังแสดงประติ มากรรมต่ าง ๆ ซึ่ งส่วนใหญ่ เป็ น
ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ ใช้เป็ น ที่จดั งานพิธี แต่ในปั จจุบนั เหลือ
เพียงพื้ นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือ เสาที่
สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คื อ
เสางู และเสาต้น ที่ ส าม คื อ เสาคอนสแตนติ น ที่ 7 จากนั้ นไม่ ไ กลน าทุ ก ท่ า นชม BLUE
MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็ นสุเหร่าที่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุดยอดของ 2
จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์
โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถ
จุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อ
ตามสุ ล ต่ า นผู ้ส ร้า งซึ่ ง ก็ คื อ SULTAN AHMED นั้ น เอง จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นชม สุ เหร่ า เซนต์
โซเฟี ย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน 7 สิ่ งมหัศ จรรย์ของโลกยุ คกลาง
ปั จจุ บันเป็ นที่ ประชุ ม สวดมนต์ของชาวมุ สลิ ม ในอดี ตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ พระเจ้า
จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อ
เป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทาลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิด
การขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถื อศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระ
เจ้าจัสตินเนี ยน มีอานาจเหนื อตุรกี จึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐาน
โบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ น
สิ่งสวยงามที่ สุดได้พยายามหา สิ่งของมี ค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการ
เฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อม
จนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่
2 มีอานาจเหนื อตุรกี และเป็ นผูน้ ั บถือศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนี้ ให้เป็ นสุเหร่า
ของชาวอิสลาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบาทัน (YEREBATAN SARNICI) สร้างในสมัยจักรพรรดิ
จัสติเนี ยนในปี ค.ศ.532 เพื่อเป็ นที่เก็บน้ าสาหรับใช้ในพระราชวัง สารองไว้ใช้ยามอิสตันบูล
ถู ก ข้า ศึ ก ปิ ดล้อ มเมื อ ง ความกว้า ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มี เสาค้ า หลัง คา 336 ต้น
แบ่งเป็ น 12 แถว สามารถจุน้ าได้ท้งั หมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร น้ าที่ได้ส่งผ่านมาทางท่อ
มาจากแหล่งน้ าที่อยูห่ ่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกล้กบั ทะเลดา ที่มาของสถานที่แห่งนี้ ชวนให้
น่ าขนลุกอยูไ่ ม่นอ้ ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานามาจากซากปรักหักพังของอาคารหลาย
แห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเช่นเสาประดับรูปศีรษะเมดูซ่าที่กลับหัวลงและตะแคง
ข้า ง รวมทั้ ง เสาหยาดน้ าตา ในยุ ค ออตโตมั น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ย่ า นช้อ ปปิ้ ง CANDY
SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝาก
คุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดี
ไลท์ สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้ อมากมาย ได้เวลาอันสมควร
17.00 น. นาคณะเดินทางสูส่ นามบินอตาเติรก์ มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าในสนามบิน
20.10 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK064
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง)
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บ่าย

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

22 – 29 เมษายน 2561
12 – 19 พฤษภาคม 2561
02 – 09 มิถุนายน 2561
14 – 21 กรกฎาคม 2561
23 – 30 สิงหาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
36,999
39,888
39,888
39,888
39,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12 (เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

ปี )

36,999
39,888
39,888
39,888
39,888

35,999
38,888
38,888
38,888
38,888

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
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ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
15,999
18,888
18,888
18,888
18,888

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้น ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในตุรกีอาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในตุรกีที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะ
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 60 USD/ทริป/ท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับคนที่ไม่ได้ถือพาสสปอร์ตไทย
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คื น ที่ บ ริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
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ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการ
ที่ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่
น้อยกว่า 45 วันทาการ***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบในกรณีที่ลกู ค้ายืน
่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
6. ในกรณีที่ลกู ค้ายืน
่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุ ก
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ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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