สัมผัสความมหัศจรรย์แห่ งดินแดนสองทวีป กับ ประเทศตุรกี
สัมผัส 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ยคุ โบราณ วิหารเซนต์โซเฟี ย
ล่องเรื อชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส เยือนนครใต้ดินที่หาดูที่อื่นไม่ได้
ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย
เสิ ร์ฟความอร่ อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู ปรุ งแต่งด้วยความปราณี ต และรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์
คัดสรรที่พกั พร้อมบริ การระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ
*ท่ านสามารถกาหนดวันออกเดินทางได้ เองทุกวัน*
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – อิสตัลบลู
20.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว U เคาน์ เตอร์ เช็คอินสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้า
ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับ
22.50 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 065
วันที่สองของการเดินทาง (2)
กรุงอิสตันบูล-บลูมอสก์-วิหารเซนต์ โซเฟี ย-พระราชวังทอปกาปึ -อิสตันบูล
05.45 น.
เดินทางถึง สนามบินอตาเติร์ก อิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระกระเป๋ าเรี ยบร้อย
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ Bahcekoy Restaurant
เดินทางชม สุ เหร่ าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่ใครมาถึงตุรกีตอ้ งมาเข้าชม ภายในสุ เหร่ าใช้กระเบื้องสี น้ าเงินในการตกแต่ง
จึงเป็ นที่มาของชื่อสุ เหร่ าสี น้ าเงิน
นาท่านชม 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย Saint Sophia หรื อโบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย ปัจจุบนั เป็ น
สถานที่ประชุมเพื่อสวดมนต์ของชาวมุสลิม แต่ในอดี ตเป็ นโบสถ์ของทางศาสนาคริ สต์ ภายในมีเสางามค้ าที่สลักอย่าง
วิจิตรและประดับไว้งดงาม 108 ต้น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ Tamara Restaurant
เดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปิ เป็ นที่ประทับของสุ ลต่านนานกว่า 3 ศตวรรษ พระราชวังทอปกาปิ ได้กลายพิพิธภัณฑ์
สถานแห่ งชาติ ซึ่ งห้องที่ โด่งดังและเป็ นที่น่าสนใจอย่างมากคือ ห้องท้องพระคลังอันเป็ นที่เก็บสมบัติและวัตถุล้ าค่า
มากมาย

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ Chang Cheng Restaurant
CROWNE PLAZA HARBIY หรื อเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
ตันบูล-เมืองชานัคคาเล่ -กรุงทรอย –เมืองชานัคคาเล่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (ใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองที่ ต้ งั อยู่ริมทะเลมาร์ มาราและทะเล
อีเจียน ที่ในอดีตเป็ นชุมทางการค้า ศูนย์กลางการเดินเรื อเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรปที่สาคัญ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ Tusan Troia Restaurant
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ กรุ งทรอย Troy ที่ในอดีตเป็ นที่ต้ งั ของเมืองทรอย เมืองที่ปรากฏ
ในสงครามกรุ งทรอย หรื ออาจรู ้จกั กันในชื่อ สงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที่สาคัญตานานของกรี ก โดยเกิดขึ้นที่กรุ งทรอย
ระหว่างกองทัพของชาวกรี กและทรอยในมหากาพย์อีเลียด.... นาท่านชมโบราณสถานของกรุ งทรอยที่ยงั คงเหลือให้เห็น
ในปั จจุบนั และชมม้าไม้กรุ งทรอยที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่หลงใหลให้ได้เห็นด้วยตาของตนอีก
ด้วย

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่สี่ของการเดินทาง
(4)
ชานัคคาเล่-วิหารอะโครโปลิสเปอร์ กามัม –เมืองคูซาดาซี
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เปอร์กามัม (ใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ Bergama Restaurant
นาท่านสู่วิหารอะโครโปลิส(Acropolis)แห่งเมืองเปอร์กามัมซึ่งเป็ นนครในยุคเฮเลนิสติสติคอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เป็ น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการค้าและการแพทย์ซ่ ึงถูกกล่าวขวัญว่าเป็ นประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย และมีโรงละครที่ชนั
ที่สุดในโลก สามารถจุผชู ้ มได้ถึง 10,000 คน..... ให้ท่านเดินชมสัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของวิหารแห่งนี้เปรี ยบ
เหมือนอยูใ่ นเทพนิยาย...
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองที่ต้งั อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของ
ตุรกีติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียนเป็ นเมืองท่าเรื อที่สาคัญแห่งหนึ่งเรื อที่ล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรี ยงรายกันอยูท่ ี่เมืองคูซาดาซี
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้ข้ นึ ฝั่งเที่ยว เมืองเอฟฟิ ซุส

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
GRAND BELISH HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้ า

(5)

คูซาดาซี-บ้ านพระแม่ มารี-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-โรงละคร Great Theatre-เมืองปามุคคาเล่
Cotton Castle-Hierapolis
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ บ้ านพระแม่ มารี House of the Virgin Mary สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ซ่ ึงพระแม่มารี เสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ.
37-48 และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นโรงสวด ด้านนอกของบ้านพระแม่มารี มีก๊อกน้ าอยูส่ ามก๊อก เชื่อกันว่า
เป็ นก๊อกน้ าศักดิ์สิทธิ์ แทนในเรื่ อง สุ ขภาพ ความร่ ารวยและความรัก ให้ท่านชมความงดงามของบ้านพระแม่มารี
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องโบราณเอฟฟิ ซุ ส อดี ตเป็ นเมื องหลวงแห่ งเอเชี ยของอาณาจักรโรมันน าท่านชมอาคารที่ เป็ น
สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิ ซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส และอาคารสาคัญอีกแห่ งคือ วิหารแห่ งจักรพรรดิเอเดรี ยน สร้ าง
ขึ้นถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรี ยน ความโดเด่นของวิหาร แห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นพาท่านชมสิ่ งก่อสร้าง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิ ซุ สคือ โรงละคร Great Theatre ซึ่ งสร้างโดยการสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็ นที่นั่ง
สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ Ipekyolu Restaurant
นาท่านเดินทางสู่ เมื องปามุคคาเล่ Pamukkale ชม ปราสาทปุยฝ้ าย Cotton Castle หรื อ ปามุคคาเล่ Pamukkale โดยมี
ลักษณ์โดดเด่นที่เป็ นเนินเขาสี ขาวโพลน เนื่องจากส่ วนใหญ่เต็มไปด้วยส่ วนประกอบของแคลเชี่ยม มีความยาวทั้งหมด
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร สู ง 160 เมตร เกิดจากน้ าพุร้อนที่นาแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน้ าพุแกลือแร่ ร้อน
นี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ าตกสี ขาวเป็ นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ ยมทาให้เกิดเป็ น
แห่ งหิ นสี ขาวราวกับหิ มะไหลหลัน่ เป็ นทางน้ ายาว ที่มีความสวยงามมาก ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของปราสาทปุย
ฝ้าย และนาท่านเข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส Hierapolis อดีตเป็ นสถานที่บาบัดโรคก่อตั้งโดยกษัตริ ยย์ ูเมเนส ที่ 1 ใน
ปี 190 ก่อนคริ สตกาล

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
COLOSSAE THERMAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
เมืองคอนย่า-พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า-เมืองคัปปาโดเกีย
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ Kirazlibahce Restaurant
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เมฟลาน่ า Mevlana Museum เดิมเป็ นสถานที่ นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สาหรับทาสมาธิ
โดย การเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยขลุ่ย ก่อนไปทาการหมุนต้องอดอาหารมีการเข้าห้องฝึ กทรมานร่ างกายก่อนที่
จะไปหมุนได้ ผูท้ ี่มีสมาธิ มากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่งก่อตั้งโดยเมฟลาน่า ลาเลดดิน รู มี่ ผูว้ ิเศษในศาสนา
อิสลาม ส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์ได้กลายเป็ นสุ สานของเมฟลาน่ า ลาเลดดิน รู มี่ ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสี เขียวสดใน ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช่สีมากมายงดงามที่หาชมได้ยาก และยังเป็ นสุ สานสาหรับ
ผูต้ ิดตามของเมฟลาน่าด้วย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมื องคัปปาโดเกีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) ซึ่ งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้
เป็ นเมืองมรดกโลก มีลกั ษณะภูมิประเทศสวยงามมาก นาท่านชม คาราวานสไลน์ Caravanserai ที่พกั แรมระหว่างทาง
ของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน จากนั้นนาท่านชม การแสดงพื้นเมือง จากชาวตุรกี
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ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
BW Premier Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
คัปปาโดเกีย-พิพธิ ภัณฑ์ เกอเรเม่ -เมืองใต้ ดินไคมัคลี่–เมืองเนฟเซียร์ – กรุงอิสตันบูล
05.00 น.
ท่านที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ เจ้าหน้าที่บริ ษทั บอลลูนรอรับท่าน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่
ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กบั ท่าน (ทัวร์ นั่งบอลลูนนีจ้ ะไม่ ได้ รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้ จ่ายในการขึน้
บอลลูนประมาณท่ านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ใน ค.ศ. 9
ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนา โดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างเป็ นโบสถ์และยังเป็ นการ
ป้องกันการรุ กรานของชนเผ่าอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริ สต์ชมโบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มงั กรและโบสถ์แอปเปิ้ ล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่ วงบ่ายนาท่ านเดิ นทางสู่ นครใต้ ดิน ไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ที่ เกิ ดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป10 กว่าชั้น เพื่อนใช้เป็ นที่หลบภัยจากศัตรู และนครใต้ดินแห่ งนี้ลึกถึง 85 เมตรมีท้ งั ห้องโถง ห้องนอน
ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ถึงแม้ว่าจะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่ขดุ ลึกลงไป
ใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศถ่ายเท เย็นสบายหน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอุ่น...
จากนั้นนาท่านแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเครื่ องหนัง ให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อสิ นค้าและของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย......
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20.45
22.25
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่สนามบิน อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารค่าที่สนามบิน
จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุ งอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2009
ถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล นาท่านเข้าสู่โรงแรมให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
CROWNE PLAZA HARBIYE หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
เช้ า

กรุงอิสตันบูล- พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรื อช่ องแคบบอสฟอรัส –ช้ อปปิ้ งแกรนด์ บาซาร์ สนามบินอิสตันบูล
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ Dolmabahce Palace พระราชวังที่สะท้อนถึงความเจริ อย่างสู งสุ ดของจักพรรดิ
ออตโตมัน ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่เหนื ออ่าวเล็กๆ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ
ตกแต่งด้วยโคมระย้า
จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อช่ องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็ นช่องแคบ เป็ นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป
และเอเชีย ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้งั สองข้างที่สวยงาม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ Fish Point Restaurant
นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ ง แกรนด์ บาซาร์ แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ดว้ ยร้านค้ากว่า 4000 ร้าน ให้ ท่านได้ ช้ อปปิ้ งเลือกชม
สินค้าและรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

20.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK064

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง (9)
สนามบินสุ วรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
10.10 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา....ที่เป็ นตัวคุณ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการ
132,900.122,900.112,900.102,900.12,500.103,165.-

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ... ไม่ มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
ค่าตั๋วบิสสิเนส เพิม่ ท่ านละ
อัตราค่าบริการดังกล่าว สาหรับจานวนผู้เดินทาง 4 ท่ าน
หากมีผ้เู ดินทางไม่ ครบตามกาหนด ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ ในการเปลี่บนแปลงค่าบริการ

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้ อมค่าภาษีสนามบินทุก
แห่ ง
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 30,000.- บาท
• ชาระผ่านเว็บไซค์ : www.leelawadee.holiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรี ยดเดินทางก่อนชาระมัดจา )
• ชาระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
• ชาระโดยเงินสด
• ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
➢
ชื่ อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
ธนาคาร กสิกรไทย
➢
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 639-1-00265-5
➢
“การจ่ ายส่ วนที่เหลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
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หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุ ราบนรถ, ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุ ขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่ นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย (กรุ ณาแจ้ง
ให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่าน
อื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์ หรื อบาง
เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่น
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริ การ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋
11. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อม
เสี ย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ นั ๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้อ
ตัว๋ หรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริ ษทั ฯ จะส่ งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นหรื อสุ ดวิสัย
อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริ ษทั ฯ
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ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์
ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษทั ฯ จะคืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้
แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย
มิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิ ดขึ้นแก่ ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการ
โจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรื อไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ง
ที่นงั่ ได้เอง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่งที่นั่ง
แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรื อของมีค่าในกรณี สูญหาย หรื อเสี ยหายในระหว่างเดินทาง
21. เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ างต้ น
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