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เดินทางวนัที ่10 – 17 ตุลาคม 2562 

ราคาเพยีง 43,900 บาท 

 

DAY 1: กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
DAY 2: อิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองไคเซร่ี (บินภายใน) – เมืองคปัปาโดเกีย – นครใต้
ดิน – เมืองเกอเรเม่ – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – โชว์
ระบ าหน้าท้อง  – โรงแรม (-/L/D) 
DAY 3: Option เสริม ข้ึนบอลลูน (ราคาบอลลูนไม่รวมในราคาทัวร์) – เมืองคอน
ย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล่ – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมัน – วิหารจักรพรรดิเฮ
เดรียน – หอสมุดเซลซุส – โรงละคร – บ้านพระแม่มารี – ศูนย์เคร่ืองหนัง – ร้าน
ขนม – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: เมืองเพอร์กามอน – วหิารเอสเคลปิออน – เมืองทรอย – ม้าไม้แห่งเมือง
ทรอย – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 6: เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่อแคบบอสฟอรัส  
– ตลาดสไปซ์ – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 7:  ฮิบโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ 
– สนามบินอิสตันบูล  (B/L/-) 
DAY 8:  กรุงเทพ  (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
 

  เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 
  เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ 
  บินภายในตุรกี 1 ขา 
  อาหารจัดเต็ม 
  พกัดี 5 ดาว (มาตรฐานตุรก)ี 
  บินตรงจากสุวรรณภูมิ 
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 ทวัร์ตุรก ีPROMO TURKEY 8 วนั 5 คนื TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 1  
18.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาทเ์ตอร์ U 
ประตู 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  (TK65)  
 

DAY 2 
04.00 น. เดินทางถึงนครอิสตนับูล (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า
ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เพื่อท าการเดินทางต่อไปยงัเมืองไค
เซร่ี 
06.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองไคเซร่ี (TK2010) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
08.05 น. คณะเดินทางถึงเมืองไคเซร่ี  
09.00 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับท่าน ณ สนามบิน 
 - เมอืงคปัปาโดเกยี 
 - นครไต้ดิน (Under Ground City of Kaymakli) 
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 - เดินทางสู่เมืองเกอเรเม่  
 - พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง 
 - แวะชมโรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
 - ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 
ที่พกั MITHRA CAVE หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
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** Optional tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ การด าเนินการของบริษัทบอลลูนว่าขึน้ได้หรือไม่ได้ อยู่นอกเหนือการควบคมของบริษัททวัร์ และไม่ได้มี

ความเกีย่วข้องใดๆ กบับริษัททวัร์**   **ปัจจุบันมีนักท่องเทีย่วมากมายเข้าไปท่องเทีย่วเขตคปัปาโดเกยีเพื่อขึน้บอลลูน ซ่ึงบริษัทบอลลูนกม็ีทั้งทีข่ึน้
ทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งนีป้ริมาณการจองค่อนข้างสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้ หรือบางคณะทีจ่องได้ แต่บอลลูนเกดิขัดข้อง

ก่อนขึน้ และไม่ได้ขึน้เนื่องด้วยเหตผุลด้านความปลอดภัย ลูกค้าสามารถเลอืกซื้อบอลลูนได้ทั้งทีค่ปัปาโดเกยีและปามุคคาเล่** 

DAY 3 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ 
**ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ ราคา
ประมาณ 220 USD ต่อท่าน ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือก
ซ้ือ Optional Your ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**  

- เดนิทางสู่เมอืงคอนย่า (เดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 - เข้าชมพพิธิภัณฑ์เมฟลานา 
 - เดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ (เดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พกั RICHMON FTHERMAL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 

DAY 4 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ 
 - ปราสาทปุยฝ้าย 
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 - เมอืงเอฟฟิซุส 
         - ห้องอาบน า้แบบโรมนั 
         - วหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรียน 
         - หอสมุดเซลซุส 
         - โรงละคร  
         - บ้านพระแม่มารี (ก าแพงอธษิฐาน) 
 - แวะศนูยผ์ลิตเส้ือหนงั และร้านขนม 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พกั GRAND BELISH หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
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DAY 5 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ 
 - เดนิทางสู่เมอืงเพอร์กามอน (เดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง)  
 - ชมวหิารเอสเคลปิออน 
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 - เดนิทางสู่เมอืงทรอย (เดินทางประมาณ 3.30 
ช่ัวโมง)  
 - ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พกั KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
**หากโรงแรม 5 ดาวเตม็ จะน าท่านพกัโรงแรม 4 ดาวแทน 

DAY 6 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ 
 - เดนิทางสู่เมอืงอสิตนับูล (เดินทางประมาณ 5 
ช่ัวโมง)  
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 - พระราชวงัโลมาบาชเช่ 
 - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
 - ตลาดสไปซ์ 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 
ที่พกั PARK INN BY RADISSON AIRPORT HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
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DAY 7 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ 
 - ฮิปโปโดรม 
 - เข้าชมสุเหร่าสีน า้เงิน 
 - เข้าชมโบถส์เซนต์โซเฟีย  
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 - พระราชวงัทอปกาปึ 
16.00 น.  เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล 

อิสระอาหารค า่ภายในสนามบินอิสตนับูล 
20.10 ออกเดินทางสู่ประเทศไทย (TK64) 

DAY 8 
09.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  

โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิ** 
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อตัราค่าบริการ 
วนัที่เดนิทาง อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ (บาท) 

10 – 17 ตุลาคม 2562 
ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 43,900  
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 9,500 

**ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
2. ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
3. ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
4. ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 
6. เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 USD) 
2. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD) 
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 
4. รวมทิปสามรายการข้างต้น = 54 USD หรือเท่ากับประมาณ 1,809 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม) 
5. ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
1. ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 

หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
2. กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
3. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
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การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั)  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื่น (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
5. ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท) 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

4. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง 

6. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
ในกรณีลูกคา้ด  าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ
ยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีที่
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ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่
ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

2. ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

3. เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
 

โรงแรมและห้อง 
1. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่าน
ไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

2. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

3. ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
1. กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
2. วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถ้ือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

3. หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
1. ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

2. ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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) 

3. ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

4. กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
1. ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่
เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลด
ของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

2. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 
20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

3. กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

 

 

 

 

 

 


