
  

 
 
 
 
 

บินตรงสู่ นครอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
บินตรง + บินภายใน 2 คร้ัง ไม่เหน่ือย 
พเิศษ !! พกั โรงแรมถ า้ ที่ คปัปาโดเกยี 

สัมผสัหิมะบนยอดเขาเออร์ซิเยส พร้อมรับประทานอาหารภัตตาคารบนยอดเขา 
 
 



 
 

19.00 น.  พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เคร่ือง 

22.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK 65  (บินตรง) 
 

 

 
 
 
 

05.50 น.  เดินทางถึง กรุงอสิตันบูล แวะเปลีย่นเทีย่วบินภายในประเทศ 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอซิเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK 2312 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว น ำน ำ

ท่ำนออกเดินทำงสู่ บ้านพระแม่มารี THE VIRGIN MARY’S HOUSE สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงพระแม่มำรี
เสด็จมำกบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และส้ินพระชนมล์ง ณ สถำนท่ีแห่งน้ี 

 
เทีย่ง รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ 

 จำกนั้นน ำท่ำนสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส CITY OF EPHESUS อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอำณำจกัร
โรมนั ชม อำคำรท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส LIBRARY OF CELSUS 
และอำคำรส ำคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน TEMPLE OF HADRIAN สร้ำงข้ึนถวำยแด่
จักรพรรดิเฮเดรียน ควำมโดเด่นของวิหำรแห่งน้ีคืออยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ์มำก จำกนั้ นปิดท้ำยกันท่ี
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร GREAT THEATRE ซ่ึงสร้ำงโดยสกดัเขำ้ไป
ในไหล่เขำให้เป็นท่ีนัง่ สำมำรถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน  น ำท่ำนช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง คุณภำพสูง ซ่ึง
ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภำพท่ีสุด อีกทั้ งยงัผลิตเส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตำลี เช่น 
VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS  อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย จำกนั้ นน ำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล่ PAMUKKALE  อยูภ่ำคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– อสิตันบูล  

วนัทีส่อง อสิตันบูล - บ้านพระแม่มารี -เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ห้องสมุดของเซลซุส - วิหารแห่งจักรพรรดิ
เฮเดรียน - GREAT THEATRE - เมืองปามุคคาเล่ 



ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  RICHMOND THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย COTTON CASTLE โดยลักษณะท่ีโดดเด่นของ ปำมุคคำเล่ PAMUKKALE 
เป็นเนินเขำสีขำวโพลน เน่ืองจำกท่ีส่วนใหญ่เตม็ไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซ่ียม มีควำมยำวประมำณ 2.7 
กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจำกน ้ ำพุร้อนท่ีน ำแคลเซ่ียมคำร์บอเนตมำตกตะกอน โดยบ่อน ้ ำพุเกลือแร่ร้อนน้ี
น่ีเองท่ีไดก่้อให้เกิดทศันียภำพของน ้ ำตกสีขำวเป็นชั้น ๆ หลำยชั้นและผลจำกกำรแข็งตวัของแคลเซ่ียมท ำให้
เกิดเป็นแห่งหินสีขำวรำวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทำงน ้ำยำว ท่ีมีควำมสวยงำมมำก ๆ ปัจจุบนัน้ี ปำมุคคำเล่เป็น
เมืองโบรำณท่ีตั้งอยูบ่นปำมุคคำเล่ ในปี พ.ศ. 2531  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

หลังทำนอำหำรเดินทำงสู่ เมืองคอนย่า KONYA (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 
ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ี นิยมใช้เป็นจุดพกัของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรเซลจุกเติร์ก 
ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่งแรกของชำวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ ำของประเทศ น ำ
ท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา MEVLANA MUSEUM เดิมเป็นสถำนท่ีนักบวชในศำสนำอิสลำมใช้
ส ำหรับท ำสมำธิ WHIRLING DERVISHES โดยกำรเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปท ำกำร
หมุนตอ้งอดอำหำร มีกำรเขำ้ห้องฝึกทรมำนร่ำงกำยก่อนท่ีจะไปหมุนได้ ผูท่ี้มีสมำธิมำกตวัจะลอยข้ึนเม่ือ
หมุนไปช่วงเวลำหน่ึง ก่อตั้ ง โดยเมฟลำน่ำ เจลำเลดดิน รูม่ี  ผู ้วิเศษในศำสนำอิสลำม ส่วนหน่ึงของ 
พิพิธภณัฑเ์มฟลำเป็นสุสำนของ เมฟลำนำ เจลำเลดดิน รูมี MEVLANA CELALEDDIN RUMI ภำยนอกเป็น
หอทรงกระบอกปลำยแหลมสีเขียวสดใน ภำยในประดบัประดำฝำผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มำกมำยตระกำร
ตำ และยงัเป็นสุสำนส ำหรับผูติ้ดตำม สำนุศิษย ์บิดำ และบุตรของเมฟลำดว้ย  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าทีพ่กั ณ ANEMON KONYA HOTEL ระดับ 5 ดาว  หรือเทยีบเท่า    

วนัทีส่าม ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า - พพิธิภัณฑ์เมฟลานา 



 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปาโดเกีย CAPPADOCIA (ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 
ช่ัวโมง) ซ่ึงองค์กำรยูเนสโก้ได้ประกำศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลักษณะภูมิประเทศสวยงำมมำก
ระหว่ำงทำงแวะชม คาราวานสไลน์ CARAVANSERAI ท่ีพกัแรมระหวำ่งทำงของชำวเติร์กในสมยัออตโต
มนั จำกนั้นน ำท่ำนชม นครใต้ดินไคมัคลี UNDERGROUND CITY OF DERINKUYU OR KAYMAKLI  
เกิดจำกกำรขดุเจำะพื้นดินลึกลงไป 10 กวำ่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจำกขำ้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่ำง
ท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่ำงทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ ำ ห้องถนอม
อำหำร หอ้งครัว หอ้งอำหำร โบสถ ์ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

หลงัทำนอำหำร ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ GOREME OPEN AIR MUSEUM ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของ
ศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสตท่ี์ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ำเป็นจ ำนวน
มำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำนของชนเผำ่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต ์ชม 
โบสถ์เซนต์บาร์บารา ST. BARBAR CHURCH โบสถ์มังกร SNAKE CHURCH และ โบสถ์แอปเป้ิล 
APPLE CHURCH ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปกบัภูเขำรูปทรงต่ำง ๆ ได้ตำมอธัยำศยั น ำท่ำนชม เมืองคัปปาโดเกีย 
CAPPADOCIA ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรยแ์ปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน และ
เสำรูปทรงต่ำง ๆ ท่ีงดงำม คปัปำโดเกีย CAPPADOCIA เป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต ์(ชนเผำ่รุ่นแรก ๆ ท่ีอำศยั
อยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวำ่ ดินแดนมำ้พนัธ์ุดี ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจำกกำรระเบิดของ
ภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือประมำณ 3 ลำ้นปีท่ีแลว้ เถำ้ลำวำท่ีพ่นออกมำและเถำ้ถ่ำนจ ำนวน
มหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กดั
เซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลำ้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำ
พิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ
นิยำยจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขำนกนัวำ่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกำศให้พื้นท่ีมหศัจรรย์
แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี พิเศษ!! เขำ้ชมบ้านพักของมนุษย์ถ ้า
พื้นเมือง LOCAL CAVE HOUSE ของชำวพื้นเมือง CAPPADOCIA พร้อมด่ืมชำ กำแฟ เน่ืองจำกธรรม
เนียมของชำวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้ำเยี่ยมเยียนก็จะมอบชำ กำแฟ เป็น WELCOME DRINK เพื่อแสดงถึงน ้ ำใจ

วนัทีส่ี่  เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ST. BARBAR 
CHURCH - SNAKE CHURCH - APPLE CHURCH - เมื องคัปป าโด เกีย  - LOCAL CAVE 
HOUSE - ระบ าหน้าท้อง 



และมิตรภำพระหวำ่งเพื่อนใหม่ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพบำ้นพื้นเมืองท่ีมีผูค้นอำศยัอยูจ่ริงๆ จำกนั้น
ให้ท่ำนไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้และของท่ีระลึกไดต้ำม
อธัยำศยั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จำกนั้นน ำท่ำนชม “โชว์ระบ าหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสำวนอ้ยชำวตุรกี 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ UCHISA KAYA CAVE หรือเทยีบเท่า        
!! หมายเหตุ ในกรณทีีโ่รงแรมถ า้เต็ม จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

 
05.00 น. ท่ำนท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวร์น่ังบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้บอลลูน

ประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรัฐ) เจำ้หนำ้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่ำน เพื่อเปิดประสบกำรณ์ใหม่ท่ีไม่ควร
พลำด พร้อมกบัประกำศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่ำน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระพกัผ่อน ใช้ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในโรงแรมต่ำง ๆ ไดต้ำมอธัยำศยั ไม่ว่ำจะเป็น ฟิตเนส สปำร์ 

หรือจะเดินเล่นส ำรวจชีวติควำมเป็นอยูข่องชำวพื้นเมืองรอบ ๆ บริเวณโรงแรมก็ไดต้ำมอธัยำศยั 
 ออกเดินทำงสู่ เมืองไคเซอร์ร่ี (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) มุ่งหน้ำสู่ยอดเขา 

ERCIYES เป็นแหล่ง สกี รีสอร์ท ท่ีหมู่วยัรุ่นตลอดจนผูท่ี้ชอบเล่นสกี ต่ำงนิยมมำเล่นสกีกนัในฤดูหนำวท่ี
ยอดเขำแห่งน้ี น ำท่ำนข้ึนกระเชำ้ข้ึนสู่ยอดเขำเพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวนับนยอดเขำ 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

 หลงัทำนอำหำรให้ท่ำนไดอิ้สระเล่นสกี หรือจะเลือกถ่ำยภำพกบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขำสุดลูกหูลูกตำ ชัง่เป็น
ทัศนียภำพท่ีสวยงำมอย่ำงไม่น่ำเช่ือ ไม่บอกก็มิอำจเช่ือว่ำน่ี คือแหล่งสกีของประเทศตุรกี นับเป็น
ประสบกำรณ์ใหม่ส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยท่ีบำงท่ำนอำจจะคำดไม่ถึงวำ่ประเทศตุรกีก็มีแหล่งท่องเท่ียว
สกี ท่ีสวยงำมเช่นน้ีมำก่อน  

 ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  

วนัทีห้่า เมืองไคเซอร์ร่ี-สก ีรีสอร์ท-กรุงอสิตันบูล 



  เดินทำงสู่ สนามบิน เมืองไคเซอร์ร่ี เพื่อเดินทำงสู่ กรุงอสิตันบูล 
 20.25 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK 2015 
 22.05 น. เดินทำงถึง กรุงอสิตันบูล น ำท่ำนเขำ้สู่โรงแรมท่ีพกั   
  น าท่านเข้าทีพ่กั ณ  RAMADA PLAZA TESKTILKENT ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชม ฮิปโปโดรม HIPPODROME หรือ สนำมแข่งมำ้โบรำณ มีเสำโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลำย
ท่ียำว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทั้งเสำมีงำนแกะสลกัอนัมีควำมหมำยและมีค่ำยิ่ง 
จำกนั้ นน ำท่ำนชม สุเหร่าสีน ้าเงิน BLUE MOSQUE ท่ีมำของช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินเป็นเพรำะเขำใช้
กระเบ้ืองสีน ้ ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซ่ึงท ำเป็นลำยดอกไมต่้ำง ๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์เนชั่น ทิวลิป 
เอกลักษณ์เด่นอีกอย่ำงแต่อยู่ภำยนอกคือ หอประกำศเชิญชวนเม่ือถึงเวลำท่ีจะต้องท ำพิธีละหมำด 
MINARET 6 หอ เท่ำกับสุเหร่ำท่ีนครเมกกะ จำกนั้นน ำท่ำนเดินต่อไปชมสถำนท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยคุกลำง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย MOSQUE OF HAGIA SOPHIA ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุม
สวดมนตข์องชำวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์ทำงศำสนำคริสต ์ภำยในมีเสำงำมค ้ำท่ีสลกัอยำ่ง
วจิิตร และประดบัไวง้ดงำม 108 ตน้ ส่ง ท่ำนสู่ อุโมงค์เกบ็น ้าเยเรบาตัน YEREBATAN SARNICI สร้ำง
ข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ ำส ำหรับใช้ในพระรำชวงั ส ำรองไวใ้ช้
ยำมท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขำ้ศึกปิดลอ้มเมือง  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

หลงัทำนอำหำรชม พระราชวังทอปกาปิ TOPKAPI PALACE สร้ำงข้ึนในสมยัสุลต่ำนเมห์เมตท่ี 2 และ
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑพ์ระรำชวงัทอปกำปิ ซ่ึงห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือ
ห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติั และวตัถุล ้ำค่ำมำกมำย โดยมีกริชแห่งทอปกำปิ ดำ้มประดบัมรกต
ใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทส์ ำคญัเรียกควำมสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยำ่งดี ส่งทำ้ย
คร่ึงวนับ่ำยดว้ยกำรน ำท่ำนสู่ ยำ่นชอ้ปป้ิง   แกรนด์บาซาร์ GRAND BAZAAR แหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่
ของเมืองประกอบไปดว้ยร้ำนคำ้กว่ำ 4,000 ร้ำน มีสินคำ้ให้เลือกหลำกหลำยหมวดหมู่ คลำ้ยตลำด นัด
จตุจกัรบำ้นเรำ แต่ควำมน่ำสนใจของท่ีน่ีคงจะเป็นควำมแปลกตำของสินคำ้ท่ีไม่ค่อยคุน้ตำนกั ทั้ง งำน
เส้ือผำ้ เคร่ืองหนงั เคร่ืองประดบั และของฝำก ซ่ึงหน่ึงในนั้นเป็นสินคำ้ท่ีค่อนขำ้งข้ึนช่ือของท่ีน่ีนัน่ ก็คือ 
พรมพื้นเมือง ท่ีเรียกว่ำ พรมคิลิม KILIM ท่ีถักทอด้วยขนสัตว์หรือเส้นไหม โดยเน้นลวดลำยแบบ

วนัทีห่ก ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดิน - พระราชวังทอปกาปึ- GRAND 
BAZAAR  



เรขำคณิตเป็นหลกั พรมแต่ละผืนนั้นจะใช้เวลำในกำรทอท่ีแตกต่ำงกนัไปข้ึนอยูก่บัลวดลำยและ ขนำด 
แต่โดยเฉล่ียแลว้จะใชร้ะยะเวลำประมำณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อผนื  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น       

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  RAMADA PLAZA TESKTILKENT ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า  

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนต่อดว้ยกำร ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส CRUISE ALONG THE BOSPHORUS ซ่ึงเป็น
ช่องแคบขนำดใหญ่และสองฝ่ังมีควำมสวยงำมมำก ช่องแคบน้ีท ำหน้ำท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวำ่งยุโรป และ
เอเชีย เช่ือมระหว่ำง ทะเลด ำ THE BLACK SEA เข้ำกบั ทะเลมำร์มำร่ำ SEA OF MARMARA มีควำม
ยำว 32 กิโลเมตร ใหท้่ำนไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขำ้งท่ีสวยงำมตระกำรตำของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด
ยุทธศำสตร์ท่ีส ำคญัยิ่งในกำรป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย เพรำะมีป้อมปืนตั้งเรียงรำยอยู่ตำมช่องแคบ
เหล่ำน้ี น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ DOLMABAHCE PALACE เป็นพระรำชวงัท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงควำมเจริญอย่ำงสูงสุดทั้งทำงวฒันธรรมและทำงวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใช้เวลำก่อสร้ำง
ทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสำนของยุโรปและตะวนัออกท่ีได้รับกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำม และไม่
ค  ำนึงถึงควำมส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภำยนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรำยลอ้มพระรำชวงัซ่ึงอยู่เหนือ
อ่ำวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS ภำยในประกอบดว้ยห้องหับต่ำง ๆ และฮำเร็ม ตกแต่ง
ดว้ยโคมระยำ้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมำหนกั 4.5 ตนั  

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

หลงัทำนอำหำร น ำท่ำนสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต SPICE MARKET หรือตลำดเคร่ืองเทศ 
ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของฝำกไดใ้นรำคำย่อมเยำ ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชำหรือกำแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยำ่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทำชิโอ ฯลฯ  จำกนั้นน ำท่ำนสู่อาณาจักร
แหล่งช้อปป้ิง ISTINYE PARK ช่วงบ่ำยวนัน้ีถือวำ่เป็นสวรรค์ของนกัชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมตวัจริง 

วนัทีเ่จ็ด ล่ อ ง เรื อ ช่ อ ง แ ค บ บ อส ฟ อ รั ส  – พ ร ะ ร าช วั ง โด ล ม าบ าช เช่  - SPICE MARKET                                             
- กรุงเทพมหานคร 



กบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหรำท่ีสุด พร้อมเป็นห้ำงท่ีรวบรวมสินคำ้แบรนด์เนมท่ีมำกท่ีสุด ให้ท่ำน
ได้เลือกช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ ไม่ว่ำจะเป็น PRADA, LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และ
แบรนด์ชั้นน ำอีกมำกมำย ชั้นล่ำงของห้ำงก็มีร้ำนอำหำรหรูหรำมำกมำย หรือจะเลือกเป็นอำหำร FAST 
FOOD ก็มีหลำกหลำยให้ท่ำนเลือก เช่น MCDONALD’S, BURGER KING ร้ำนไอศกรีมต่ำง ๆ ฯลฯ ส่ิง
ท่ีตอ้งควรระวงั ห้ำม ช้อปป้ิงสินคำ้เพลินจนลืมนึกถึงน ้ ำหนักกระเป๋ำขำกลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, 
ห้ำม ช้อปป้ิงสินคำ้เพลินจนลืมเวลำท่ีนดัหมำยไว ,้ ห้ำม พูดวำ่คร้ังแรกนึกว่ำให้เวลำช้อปป้ิงนำนเกินไป 
แต่พอถึงเวลำนดัหมำยกลบักลำยเป็นให้เวลำชอ้ปป้ิงนอ้ยเกินไปยงัซ้ือสินคำ้ท่ีอยำกไดไ้ม่ครบเลย ส ำหรับ
ร้ำนอำหำรบำงร้ำนรับช ำระเงินค่ำอำหำรดว้ยเงิน ลีร่ำ เท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นท่ำนจะตอ้งมีเงิน ลีร่ำ ติดตวัไว้
ดว้ย 

 
(เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง ขออนุญาตงดบริการอาหารค ่า) 

20.00 น. จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

 
 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK 68 
14.50 น.   เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

***หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม**** 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 อตัราค่าบริการ  (บาท) 24-31ธ.ค. / 25 ธ.ค.-1ม.ค.61  
/ 26ธ.ค.-2ม.ค.61 

27ธ.ค.-3ม.ค.61 / 28ธ.ค.-4ม.ค.61 

ราคาผู้ใหญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 43,900.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 6,000.- 
เด็กอายุ 7 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 43,900.- 
เด็กอายุ 2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 43,900.- 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 



 

 อตัราค่าบริการ  (บาท) 29ธ.ค.-5ม.ค.61 / 30ธ.ค.-6ม.ค.61 / 
31ธ.ค.-7ม.ค.61 

ราคาผู้ใหญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 44,900.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 6,000.- 
เด็กอายุ 7 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 44,900.- 
เด็กอายุ 2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 44,900.- 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์เร่ิมต้นที่ท่านละ  90,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่าน้ัน) 
**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน (คิด ณ วนัที ่25 สิงหาคม 2560) ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำให้ท่ำน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่ 
 กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (HAND CARRY) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสำยกำรบิน TK (กระเป๋ำเดินทำง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่ำน) 
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน ้ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 
 ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท (ไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอำยเุกิน 85 ปี) 
 ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุ  
 น ้ำด่ืมบริกำรบนรถ วนัละ 1 ขวด 
 ค่ำพำหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 
 เจำ้หนำ้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 



เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี     175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
 

กรณยีกเลกิ  

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วนั) 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หักค่ามัดจ า 10,000+ค่าวซ่ีา (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วนั) 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หักค่ามัดจ า 10,000+ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วนั) 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หักค่าใช้จ่าย 100% 

 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่านโดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 
 ในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิม่เงินท่านละ 3,000 บาท  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บิน  กำรนดัหยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่ำนไดท้  ำกำรตกลง หรือ แจง้ให้
ทรำบ ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำน
ช ำระมำแลว้  หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทำง
บุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

 
 



 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้ง

ช ำระ ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเข้ำไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND 
ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร REFUND ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยืนยนั
วำ่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนักำรเดินทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยนัจำกพนักงำน แล้ว
ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
  

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง  

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กับข้อก ำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีควำม
แตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนำด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญำตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรำกำรองค์กำรกำรบินพลเรือนระหวำ่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองได ้
และหำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส ำหรับน ้ ำหนักของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชั้ นประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงข้ึนกับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำง
น ้ำหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฎิเสธไดห้ำกน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 



 ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน  7.5 X 13.5 X 21.5 ส ำห รับหน่วยวัด  “น้ิ ว” (INCH) ห รือ 19 X 35 X 55 ส ำห รับหน่วยวัด  “เซน ติ เมตร” 
(CENTIMETER) 

 ในบำงรำยกำรทัวร์ ท่ีต้องบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ  น ้ ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำ
มำตรำฐำนได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระ ควำมรับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสัมภำระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถือข้ึนเคร่ืองบิน (HAND 
CARRY) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำร

บินจะรับผิดชอบชดใช้ตำมกฎไออำต้ำเท่ำนั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมำณกิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ ำหนกักระเป๋ำ
จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (ECONOMY) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ 
(BUSINESS) ดงันั้นจึงไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋ำใบใหญ่เกิดกำรสูญหำยระหว่ำงกำรท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยักำร
เดินทำงท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท ำให้ลูกคำ้จะไม่ครอบคลุมค่ำชดเชยในกรณีกระเป๋ำใบใหญ่สูญหำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทั
ฯจะพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำน โดยชดใช้ตำมกฎของสำยกำรบินเท่ำนั้น นั่นหมำยถึงจะชดเชยตำมน ้ ำหนัก
กระเป๋ำ คูณ ดว้ยค่ำชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่ำนั้น ดงันั้นท่ำนจึงไม่ควรโหลดของมีค่ำทุกประเภทในกระเป๋ำใบ
ใหญ่ เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรชดเชยค่ำเสียหำยตำมรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนั้น 

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (HAND CARRY) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยให้ท่ำนได ้
ดงันั้นท่ำนตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 


