สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งดินแดนสองทวีป กับ ประเทศตุรกี สัมผัส ใน
สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ วิหารเซนต์โซเฟี ย ล่องเรือชมความงามของช่ องแคบ
บอสฟอรั ส เยื อ นนครใต้ ดิ น ที่ห าดู ท่ีอ่ื น ไม่ ไ ด้ ตื่ น ตากั บ ความสวยงามของ
ปราสาทปุยฝ้ าย เสิร์ฟความอร่อยด้ วยอาหารท้ องถิ่นหลากเมนู ปรุงแต่งด้ วย
ความปราณีต และรสชาติอันเป็ นเอกลักษณ์ คัดสรรที่พักพร้ อมบริการระดับ
Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้ วคุณ...จะรักเรา
กำหนดกำรเดินทำง : 2561
MAY- JUN/ 7-15 AUG / -

JUN / JUL- AUG/
SEP / - OCT

กำหนดกำรเดินทำง

จำนวนผูเ้ ดินทำง
อำหำร
กลางวัน

ค่า

-

-

ท่ำนขึ้ นไป

วันที่

โปรแกรม

1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

2

กรุงอิสตันบูล-บลูมอสก์-วิหารเซนต์โซเฟี ย-พระราชวังทอปกาปึ -อิสตันบูล

CROWNE PLAZA HARBIYE

3

อิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่ -กรุงทรอย -เมืองชานัคคาเล่

PARION HOTEL

4

ชานัคคาเล่-วิหารอะโครโปลิสเปอร์กามัม -เมืองคูซาดาซี

LE BLEU HOTEL

5

คูซาดาซี-บ้ านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-โรงละคร Great Theatre-

PAM THERMAL HOTEL

6

เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย

7

คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-เมืองใต้ ดินไคมัคลี่–เมืองเนฟเซียร์–
กรุงอิสตันบูล

-

CROWNE PLAZA HARBIYE

8

อิสตันบูล- พระราชวังโดลมาบาชเช่- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –
ช้ อปปิ้ งแกรนด์บาซาร์- สนามบินอิสตันบูล

-

-

9

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

-

-

เช้ า
-

เมืองปามุคคาเล่- Cotton Castle-Hierapolis

โรงแรม
-

UCHISAR KAYA CAVE HOTEL

-

ราคา

-

,

บาท/ท่าน

วันแรกของกำรเดินทำง

(1)

กรุงเทพฯ - สนำมบินสุวรรณภูมิ
18.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว U เคำน์เตอร์
เช็คอินสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้ าหน้ าของบริษัทฯ รอต้ อนรับ
21.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 065
วันทีส่ องของกำรเดินทำง

(2)

กรุงอิสตันบูล-บลูมอสก์-วิหำรเซนต์โซเฟี ย-พระรำชวังทอปกำปึ -อิสตันบูล
. น. เดินทางถึง สนำมบินอตำเติรก์ อิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อย
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร
เดินทางชม สุเหร่ ำสีน้ ำเงิน Blue Mosque ที่ใครมาถึงตุรกีต้องมาเข้ าชม ภายใน
สุเหร่าใช้ กระเบื้องสีนา้ เงินในการตกแต่ง จึงเป็ นที่มาของชื่อสุเหร่าสีนา้ เงิน
นาท่านชม ใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย Saint Sophia
หรือโบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย ปัจจุบันเป็ นสถานที่ประชุมเพื่อสวดมนต์ของชาวมุสลิม แต่ในอดีตเป็ น
โบสถ์ของทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคา้ ที่สลักอย่างวิจิตรและประดับไว้ งดงาม
ต้ น
กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
เดิ น ทางสู่ พระรำชวัง ทอปกำปิ เป็ นที่ป ระทั บ ของสุ ล ต่ า นนานกว่ า ศตวรรษ
พระราชวังทอปกาปิ ได้ กลายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งห้ องที่โด่งดังและเป็ นที่น่าสนใจอย่าง
มากคือ ห้ องท้ องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติและวัตถุลา้ ค่ามากมาย
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั CROWNE PLAZA HARBIYE หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง

(3)

อิสตันบูล-เมืองชำนัคคำเล่ -กรุงทรอย –เมืองชำนัคคำเล่
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
ออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (ใช้ เวลาประมาณเดินทางประมาณ ชั่วโมง) เมือง
ที่ต้ังอยู่ริมทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ที่ในอดีตเป็ นชุมทางการค้ า ศูนย์กลางการเดินเรือ
เชื่อมต่อเอเชียกับยุโรปที่สาคัญ
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย Troy ที่ในอดีตเป็ น
ที่ต้ังของเมืองทรอย เมืองที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย หรืออาจรู้จักกันในชื่อ สงครามม้ าไม้
เป็ นสงครามที่สาคัญตานานของกรีก โดยเกิดขึ้นที่กรุงทรอย ระหว่างกองทัพของชาวกรีกและ
ทรอยในมหากาพย์อีเลี ยด.... น าท่านชมโบราณสถานของกรุ งทรอยที่ยังคงเหลื อให้ เห็นใน
ปัจจุบันและชมม้ าไม้ กรุงทรอยที่สร้ างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลให้ ได้ เห็น
ด้ วยตาของตนอีกด้ วย
คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

ทีพ่ กั PARION HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง ( )
ชำนัคคำเล่-วิหำรอะโครโปลิสเปอร์กำมัม –เมืองคูซำดำซี
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
ออกเดินทางสู่ เปอร์กามัม (ใช้ เวลาประมาณเดินทางประมาณ ชั่วโมง)
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่า นสู่ วิ หำรอะโครโปลิ ส Acropolis แห่ งเมืองเปอร์ กามัม ซึ่ งเป็ นนครในยุ ค
เฮเลนิ สติ สติค อัน ยิ่ง ใหญ่ แ ห่ งนี้ เป็ นศู น ย์ก ลางทางวั ฒนธรรมการค้ า และการแพทย์ ซึ่ งถู ก
กล่าวขวัญว่าเป็ นประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย และมีโรงละครที่ชันที่สุดในโลก สามารถจุผ้ ูชม
ได้ ถึง , คน..... ให้ ท่านเดินชมสัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของวิหารแห่งนี้เปรียบ
เหมือนอยู่ในเทพนิยาย...
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคู ซำดำซี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง)
เมืองที่ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของตุรกี ติดกับชายฝั่งทะเลอีเจี ยนเป็ นเมืองท่าเรื อที่สาคัญ
แห่งหนึ่ง เรือที่ล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกันอยู่ท่เี มืองคูซาดาซีเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้ ข้ ึน
ฝั่งเที่ยว เมืองเอฟฟิ ซุส
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั LE BLEU HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง

( )

คูซำดำซี -บ้ำนพระแม่มำรี-เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส-โรงละคร Great Theatreเมืองปำมุคคำเล่- Cotton Castle-Hierapolis
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ บ้ำนพระแม่มำรี House of the Virgin Mary สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงพระแม่มา
รีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. - และสิ้นพระชนม์ลงที่น่ีปัจจุบันได้ กลายเป็ นโรงสวด
ด้ านนอกของบ้ านพระแม่มารีมีกอ๊ กนา้ อยู่สามก๊อก เชื่อกันว่าเป็ นก๊อกนา้ ศักดิ์สิทธิ์ แทนในเรื่อง
สุขภาพ ความร่ารวยและความรัก ให้ ทา่ นชมความงดงามของบ้ านพระแม่มารี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณเอฟฟิ ซุส อดีตเป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร
โรมันนาท่านชมอาคารที่เป็ นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิ ซุส คือ ห้ องสมุดของเซลซุส และอาคาร
สาคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเอเดรียน สร้ างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโด
เด่นของวิหาร แห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นพาท่านชมสิ่งก่อสร้ างที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุสคือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้ างโดยการสกัดเข้ าไปในไหล่เขาให้
เป็ นที่น่ัง สามารถจุคนได้ ถึง , คน ซึ่งคิดเป็ น ใน ของประชากรในยุคนั้น
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale นาท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ ำย Cotton
Castle หรือ ปามุคคาเล่ Pamukkale โดยมีลักษณ์โดดเด่นที่เป็ นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ เต็มไปด้ วยส่วนประกอบของแคลเชี่ยม มีความยาวทั้งหมดประมาณ 2.7 กิโลเมตร
สูง 160 เมตร เกิดจากนา้ พุร้อนที่นาแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อนา้ พุแกลือแร่
ร้ อนนี้น่ีเองที่ได้ ก่อให้ เกิดทัศนียภาพของนา้ ตกสีขาวเป็ นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัว
ของแคลเซี่ยมทาให้ เกิดเป็ นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็ นทางนา้ ยาว ที่มีความสวยงาม
มาก ให้ ท่านได้ ช่ ืนชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ าย และนาท่านเข้ าชม นครโบรำณเฮียรำ
โปลิส Hierapolis ในอดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรคก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนส ที่ 1 ในปี 190 ก่อน
คริสตกาล
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง ( )
เมืองคอนย่ำ-พิพธิ ภัณฑ์เมฟลำน่ำ-เมืองคัปปำโดเกีย
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง)
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่า นเข้ า ชม พิพิธ ภัณฑ์เ มฟลำน่ำ Mevlana Museum เดิ มเป็ นสถานที่นั กบวชใน
ศาสนาอิสลามใช้ สาหรับทาสมาธิ โดย การเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟังเสียขลุ่ย ก่อนไปทาการ
หมุนต้ องอดอาหารมีการเข้ าห้ องฝึ กทรมานร่ างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ท่มี ีสมาธิมากตัวจะ
ลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่งก่อตั้งโดยเมฟลาน่า ลาเลดดิน รูม่ี ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม
ส่ว นหนึ่ งของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ไ ด้ กลายเป็ นสุสานของเมฟลาน่ า ลาเลดดิ น รู ม่ี ภายนอกเป็ นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับ ฝาผนังแบบมุ สลิ ม โดยใช่ สีมากมาย
งดงามที่หาชมได้ ยาก และยังเป็ นสุสานสาหรับผู้ติดตามของเมฟลาน่าด้ วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ . ชั่วโมง)
ซึ่ ง อาค์ ก ารยู เ นสโก้ ไ ด้ ป ระกาศให้ เ ป็ นเมื อ งมรดกโลก มี ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศสวยงามมาก
นาท่านชม คำรำวำนสไลน์ Caravanserai ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโต
มัน
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านชม การแสดงพื้นเมือง จากชาวตุรกี
ทีพ่ กั UCHISAR KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง ( )
คัปปำโดเกีย-พิพธิ ภัณฑ์เกอเรเม่-เมืองใต้ดินไคมัคลี–่ เมืองเนฟเซียร์– กรุงอิสตันบูล
. น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้ อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ เจ้ าหน้ าที่บริษัทบอลลูน
รอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ท่ไี ม่ควรพลาด พร้ อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้ กับ
ท่าน (ทัวร์นงั ่ บอลลูนนี้ จะไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ค่ำใช้จ่ ำยในกำรขึ้ นบอลลูนประมำณท่ำน
ละ
ดอลล่ำสหรัฐ)
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม

นาท่านเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ใน ค.ศ. ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ท่ตี ้ องการเผยแพร่ ศาสนา
โดยการขุดถา้ เป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างเป็ นโบสถ์และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่า
อื่นที่ไม่เห็นด้ วยกับศาสนาคริสต์ชมโบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกรและโบสถ์แอปเปิ้ ล
กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้ นเมือง

ช่วงบ่ายนาท่านเดินทางสู่ นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu

or Kaymakli ที่เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป กว่าชั้น เพื่อนใช้ เป็ นที่หลบภัยจากศัตรู
และนครใต้ ดินแห่งนี้ลึกถึง เมตรมีท้งั ห้ องโถง ห้ องนอน ห้ องนา้ ห้ องถนอมอาหาร ห้ องครัว
ห้ องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ถึงแม้ ว่าจะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ท่ขี ุดลึกลงไปใต้ ดินหลาย
ชั้น แต่ว่าอากาศถ่ายเท เย็นสบายหน้ าร้ อนอากาศเย็น หน้ าหนาวอากาศอุ่น...
จากนั้นนาท่านแวะชม โรงงำนทอพรม และโรงงำนเครื่องหนัง ให้ ท่านอิสระกับการ
เลือกซื้อสินค้ าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย......
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรคำ่ ที่สนำมบิน จากนั้นออก
เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ….
ถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล นาท่านเข้ าสู่โรงแรมให้ ทา่ นได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั CROWNE PLAZA HARBIYE หรือเทียบเท่ำ

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง ( )
กรุงอิสตันบู ล - พระรำชวังโดลมำบำชเช่ - ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส –ช้อปปิ้ งแกรนด์
บำซำร์- สนำมบินอิสตันบูล
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม
นาท่านเข้ าชม พระรำชวังโดลมำบำชเช่ Dolmabahce Palace พระราชวังที่สะท้ อน
ถึงความเจริญอย่างสูงสุดของจักพรรดิออตโตมัน ภายนอกประกอบด้ วยสวนไม้ ดอกรายล้ อม
พระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ภายในประกอบด้ วยห้ องต่างๆ ตกแต่งด้ วยโคมระย้ า
จากนั้ น น าท่า น ล่ อ งเรื อ ช่ อ งแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่ ง
เป็ นช่องแคบ เป็ นเส้ นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชีย ให้ ทา่ นได้ ชมทิวทัศน์ท้งั สองข้ างที่สวยงาม
กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

นาท่านสู่ ย่ำนช้อปปิ้ ง แกรนด์บำซำร์ แหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ด้วยร้ านค้ ากว่า
ร้ าน ให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกชมสินค้ำและรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
.

น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

TK
วันทีเ่ ก้ำของกำรเดินทำง ( )
สนำมบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
.

น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา
และสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำงขั้นตำ่

ลูกค้ำทัวไป
่
89, .85, .81, .7 , .18,000.-

ท่ำน หำกผูเ้ ดินทำงอยู่ระหว่ำง

-

สมำชิกบัตรหลัก
, ., ., ., ., .ท่ำน เพิม่ ท่ำนละ 5,

สมำชิกบัตรเสริม
, ., ., ., ., .-

บำท **

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน

 “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ ,
บำท
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
 “กำรจ่ ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย วัน

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่ำนละ
- โปรแกรมนี้ สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

คะแนน

สมำชิกบัตรเสริม

1.
2.
3.
4.
5.

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ (ยกเว้ นค่านั่งบอลลูนที่เมือง Cappadocia)
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท

1.
2.
3.
4.

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก

กำรยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง

วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่ อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน)
โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อื่นทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้ อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้ อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อ
ตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่ น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยัน ดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของ
สถานที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรายการเพื่ อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับ
คณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริ ษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่
ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา

19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริ การแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริ ษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพั กผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

