
 

 

 

 

 

 
สัมผสัความมหศัจรรยแ์ห่งดินแดนสองทวีป กบั ประเทศตุรก ี
สัมผสั 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ วิหารเซนตโ์ซเฟีย 

ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส เยอืนนครใตดิ้นท่ีหาดูท่ีอ่ืนไม่ได ้
ต่ืนตากบัความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย 

เสิร์ฟความอร่อยดว้ยอาหารทอ้งถ่ินหลากเมนู ปรุงแต่งดว้ยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
คดัสรรท่ีพกัพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ 

 
*ท่านสามารถก าหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน*         
วันแรกของการเดินทาง     (1) กรุงเทพฯ – อิสตัลบล ู

20.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หน้า
ของบริษทัฯ รอตอ้นรับ 

22.50 น.   ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับูลประเทศตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินท่ี TK 065 
 

วันที่สองของการเดินทาง (2)  กรุงอิสตนับูล-บลูมอสก์-วิหารเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ-อสิตันบูล  

05.45 น. เดินทางถึง สนามบนิอตาเติร์ก อสิตันบูล ประเทศตุรกี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระกระเป๋าเรียบร้อย  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ Bahcekoy Restaurant 
เดินทางชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีใครมาถึงตุรกีตอ้งมาเขา้ชม ภายในสุเหร่าใชก้ระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่ง 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้าเงิน  
น าท่านชม 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง โบสถ์เซนต์โซเฟีย Saint Sophia หรือโบสถฮ์าเจีย โซเฟีย ปัจจุบนัเป็น
สถานท่ีประชุมเพื่อสวดมนต์ของชาวมุสลิม แต่ในอดีตเป็นโบสถ์ของทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอย่าง
วิจิตรและประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้   
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กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ Tamara Restaurant 
เดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปิ เป็นท่ีประทบัของสุลต่านนานกว่า 3 ศตวรรษ พระราชวงัทอปกาปิไดก้ลายพิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติ ซ่ึงห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีน่าสนใจอย่างมากคือ ห้องทอ้งพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบติัและวตัถุล ้าค่า
มากมาย  

 
 
 
 
 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ Chang Cheng Restaurant 
ที่พกั     CROWNE PLAZA HARBIY หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สามของการเดินทาง (3) ตันบูล-เมืองชานัคคาเล่ -กรุงทรอย –เมืองชานัคคาเล่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 
ออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (ใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราและทะเล
อีเจียน ท่ีในอดีตเป็นชุมทางการคา้ ศูนยก์ลางการเดินเรือเช่ือมต่อเอเชียกบัยโุรปที่ส าคญั  
 
 
 
 
 

 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ Tusan Troia Restaurant 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย Troy ท่ีในอดีตเป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย เมืองท่ีปรากฏ
ในสงครามกรุงทรอย หรืออาจรู้จกักนัในช่ือ สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีส าคญัต านานของกรีก โดยเกิดขึ้นท่ีกรุงทรอย 
ระหว่างกองทพัของชาวกรีกและทรอยในมหากาพยอ์ีเลียด.... น าท่านชมโบราณสถานของกรุงทรอยท่ียงัคงเหลือให้เห็น
ในปัจจุบนัและชมมา้ไมก้รุงทรอยท่ีสร้างขึ้นเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลให้ไดเ้ห็นดว้ยตาของตนอีก
ดว้ย 
 

 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั  KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ีของการเดินทาง (4) ชานัคคาเล่-วิหารอะโครโปลิสเปอร์กามัม –เมืองคูซาดาซี 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
ออกเดินทางสู่ เปอร์กามมั (ใชเ้วลาประมาณเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ Bergama Restaurant  
น าท่านสู่วิหารอะโครโปลิส(Acropolis)แห่งเมืองเปอร์กามมัซ่ึงเป็นนครในยคุเฮเลนิสติสติคอนัย่ิงใหญ่แห่งน้ีเป็น
ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมการคา้และการแพทยซ่ึ์งถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย และมีโรงละครที่ชนั
ท่ีสุดในโลก สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน..... ให้ท่านเดินชมสัมผสัความสวยงามและย่ิงใหญ่ของวิหารแห่งน้ีเปรียบ
เหมือนอยูใ่นเทพนิยาย... 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ตุรกีติดกบัชายฝ่ังทะเลอีเจียนเป็นเมืองท่าเรือท่ีส าคญัแห่งหน่ึงเรือท่ีล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกนัอยูท่ี่เมืองคูซาดาซี
เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดข้ึ้นฝ่ังเท่ียว เมืองเอฟฟิซุส 
 
 
 
 
 
  

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั     GRAND BELISH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) คูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-โรงละคร Great Theatre-เมืองปามุคคาเล่ 
                                                               Cotton Castle-Hierapolis 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 
น าท่านสู่ บ้านพระแม่มารี House of the Virgin Mary สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงพระแม่มารีเสด็จมากบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 
37-48 และส้ินพระชนมล์งท่ีน่ีปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโรงสวด ดา้นนอกของบา้นพระแม่มารีมีก๊อกน ้าอยูส่ามก๊อก เช่ือกนัว่า
เป็นก๊อกน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ แทนในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ารวยและความรัก ให้ท่านชมความงดงามของบา้นพระแม่มารี  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมันน าท่านชมอาคารท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจกัรพรรดิเอเดรียน สร้ าง
ขึ้นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหาร แห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นพาท่านชมส่ิงก่อสร้าง
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุสคือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยการสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนั่ง 
สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น  
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กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ Ipekyolu Restaurant 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle หรือ ปามุคคาเล่ Pamukkale โดยมี
ลกัษณ์โดดเด่นท่ีเป็นเนินเขาสีขาวโพลน เน่ืองจากส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเช่ียม มีความยาวทั้งหมด
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน ้ าพุร้อนท่ีน าแคลเซ่ียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน ้าพุแกลือแร่ร้อน
น้ีน่ีเองท่ีไดก่้อให้เกิดทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซ่ียมท าให้เกิดเป็น
แห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางน ้ ายาว ท่ีมีความสวยงามมาก ท่านไดช่ื้นชมความสวยงามของปราสาทปุย
ฝ้าย และน าท่านเขา้ชม นครโบราณเฮียราโปลิส Hierapolis อดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรคก่อตั้งโดยกษตัริยย์ูเมเนส ท่ี 1 ใน
ปี 190 ก่อนคริสตกาล 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  COLOSSAE THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดินทาง (6) เมืองคอนย่า-พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ Kirazlibahce Restaurant 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามใช้ส าหรับท าสมาธิ 
โดย การเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหารมีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ี
จะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอยขึ้นเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึงก่อตั้งโดยเมฟลาน่า ลาเลดดิน รูม่ี ผูวิ้เศษในศาสนา
อิสลาม ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์ไดก้ลายเป็นสุสานของเมฟลาน่า ลาเลดดิน รูม่ี ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม โดยใช่สีมากมายงดงามท่ีหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานส าหรับ
ผูติ้ดตามของเมฟลาน่าดว้ย 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้
เป็นเมืองมรดกโลก มีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก น าท่านชม คาราวานสไลน์ Caravanserai ท่ีพกัแรมระหว่างทาง
ของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั จากนั้นน าท่านชม การแสดงพ้ืนเมือง จากชาวตุรกี 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั  BW Premier Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) คัปปาโดเกีย-พพิธิภัณฑ์เกอเรเม่-เมืองใต้ดินไคมัคลี่–เมืองเนฟเซียร์– กรุงอิสตันบูล 

05.00 น.  ท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี เจา้หน้าท่ีบริษทับอลลูนรอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่
ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบให้กบัท่าน (ทัวร์นั่งบอลลูนนีจ้ะไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายในการขึน้
บอลลูนประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ใน ค.ศ. 9 
ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างเป็นโบสถแ์ละยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานของชนเผา่อ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสตช์มโบสถเ์ซนตบ์าร์บารา โบสถม์งักรและโบสถแ์อปเป้ิล  
 
 
 
 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ช่วงบ่ายน าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ท่ีเกิดจากการขุดเจาะ
พ้ืนดินลึกลงไป10 กว่าชั้น เพ่ือนใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากศตัรู และนครใตดิ้นแห่งน้ีลึกถึง 85 เมตรมีทั้งห้องโถง ห้องนอน 
ห้องน ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ถึงแมว่้าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีขดุลึกลงไป
ใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศถ่ายเท เยน็สบายหนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอุ่น... 
จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเคร่ืองหนัง ให้ท่านอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั......  
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น าท่านเดินทางสู่สนามบิน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่าที่สนามบิน  
20.45  จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK2009 
22.25  ถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล น าท่านเขา้สู่โรงแรมใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
ที่พกั  CROWNE PLAZA HARBIYE หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปดของการเดินทาง (8) กรุงอิสตนับูล- พระราชวังโดลมาบาชเช่- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –ช้อปป้ิงแกรนด์บาซาร์- 
สนามบินอิสตันบูล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะทอ้นถึงความเจริอยา่งสูงสุดของจกัพรรดิ
ออตโตมนั ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ 
ตกแต่งดว้ยโคมระยา้  
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบ  เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป
และเอเชีย ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงาม  
 
 
 
 

 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ Fish Point Restaurant 

น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง แกรนด์บาซาร์ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ดว้ยร้านคา้กว่า 4000 ร้าน ให้ท่านได้  ช้อปป้ิงเลือกชม
สินค้าและรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 

 
20.10 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี TK064 
  

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง (9) สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

10.10 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 

ลีลา....ท่ีเป็นตัวคุณ 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ 132,900.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 122,900.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 112,900.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 102,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 12,500.- 

ค่าตั๋วบิสสิเนส เพิม่ท่านละ  103,165.- 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 4 ท่าน 
หากมีผู้เดินทางไม่ครบตามก าหนด ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ในการเปลี่บนแปลงค่าบริการ 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทุก
แห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

4. คา่อาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท   
• ช าระผา่นเวบ็ไซค ์: www.leelawadee.holiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดินทางก่อนช าระมดัจ า ) 
• ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 
• ช าระโดยเงินสด 
• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

➢ ช่ือบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด             ธนาคาร กสิกรไทย 
➢ บัญชีกระแสรายวัน                เลขที่  639-1-00265-5 
➢ “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าห รับท่านท่ีตอ้งใช้รถเข็น 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่
ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 
ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือ
ตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน
รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 
5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ 
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ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ล้ว หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  
แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวดงักล่าวได ้โดย
มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง
ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนั่ง
แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง 
21. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 
 

 
 


