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สัมผสัความมหศัจรรยแ์ห่งดินแดนสองทวปี กบัดินแดนทีน่าเยอืน ประเทศตุรกี
สัมผสั 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยย์ุคโบราณ วหิารเซนตโ์ซเฟีย ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส

เยอืนนครใตดิ้นทีหาดูทีอืนไม่ได้ ตืนตากบัความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย
เสิร์ฟความอร่อยดว้ยอาหารทอ้งถินหลากเมนู ปรุงแต่งดว้ยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์

เสริมความพิเศษดว้ย Free wi-fi บนรถโคช้ตลอดการเดินทางทีแสนพิเศษครังนี
คดัสรรทีพกัพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ

กาํหนดออกเดนิทาง 21-28 ตุลาคม 2557
วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอสิตนับูล (ประเทศตุรก)ี
07.30 น. คณะพบกนัทีอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK65 พบเจา้หนา้ที

บริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระเดินทางและเอกสารการเดินทางของท่านก่อนขึนเครือง
10.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 65 บินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศตุรกี

(เวลาทอ้งถินชา้กวา่ประเทศไทย 5ชัวโมง/ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ10 ชัวโมง)
17.10 น. เดินทางถึงสนานบิน กรุงอสิตนับูล Istanbul หลงัผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางรับประทานอาหาร

คาํ
คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง

หลงัอาหารคาํนาํท่านเดินทางเขา้สูโ้รงแรมใหท่้านพกัผอ่นความเหนือยจากการเดินทาง
ทีพกั CROWNE PLAZA HARBIYE หรือเทยีบเท่า
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วนัทีสองของการเดนิทาง (2) สุเหร่าสีนําเงนิ – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปิ – เมอืงชานัคคาเล่
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นาํท่านเดินทางชม สุเหร่าสีนําเงิน Blue Mosque ทีใครมาถึงตุรกีตอ้งมาเขา้ชม
ภายในสุเหร่าใชก้ระเบืองสีนาํเงินในการตกแต่ง ทาํเป็นลายดอกไมต้่างๆ เช่น
ดอกคาร์เนชัน ดอกกหุลาบ จึงเป็นทีมาของชือสุเหร่าสีนาํเงินและเอกลกัษณ์เด่น
ของสุเหร่านีอีกอยา่งหนึงอยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเมือถึงเวลาทีจะเชิญชวนให้
ชาวบา้นเดินทางมาทาํพิธีละหมาด...จากนันนาํท่านเดินทางไปชมสถานทีซึง
เป็น 1ใน7สิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง โบสถ์เซนต์โซเฟีย Saint Sophia หรือ
โบสถ์ฮาเจยี โซเฟีย ปัจจุบนันีเป็นสถานทีประชุมเพือสวดมนตข์องชาวมุสลิม แต่
ในอดีตเป็นโบสถ์ของทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามคําทีสลกัอย่างวิจิตรและประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ทีเป็นศิลปะ
แบบคริสเตียนผสมกบัอิสลามทาํใหมี้ความสวยงามอนั มหศัจรรย์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน
จากนนัพาท่านเดินทางสู่ พระราชวงัทอปกาปิ เป็นทีประทบัของสุลต่านนาน
กวา่ 3 ศตวรรษ สร้างโดยสุลต่านเมห์เม็ตที 2 หรือในนาม สุลต่านเมห์เม็ตผู ้
พิชิตปัจจุบนันี พระราชวงัทอปกาปิไดก้ลายพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ซึงหอ้ง
ทีโด่งดังและเป็นทีน่าสนใจอย่างมากคือ ห้องท้องพระคลังอันเป็นทีเก็บ
สมบติัและวตัถุลาํค่ามากมาย และบริเวณระเบียงหลงัห้องทอ้งพระคลงัเป็น
จุดชมวิวชนัดีทีท่านจะสามารถมองไปเห็นทิวทศัน์ของเมืองอิสตนับูลใน 2
ฝังทวีป ได้แก่ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชียได้อย่างชัดเจน ให้ท่านชมความ
สวยงามของพระราชวงัและทวปีทศัน์ทีหาดูไดย้ากแลว้ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่ Chanakkale ทีตงัอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า ตดักบัทะเลอีเจียน

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม
ทีพกั PARION HOTEL หรือเทยีบเท่า
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วนัทีสามของการเดนิทาง (3) เมอืงชานัคคาเล่ – ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมอืงเปอร์กามมั – วหิารอะโครโปลสิ – เมอืงคูซาดาซี
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย Troy นาํท่านชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย ทีสร้างขึนเพือ
ดึงดูดนักท่องเทียวจากทัวโลกทีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดให้ไดเ้ห็นดว้ยตา
ของตนอีกดว้ย ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามมั

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
นาํท่านสู่ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึงถูกล่าวขวญัวา่เป็นประหนึงดินแดน
ในเทพนิยาย และมีโรงละครทีชนัทีสุดในโลก สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน
ใหท่้านเดินชมสมัผสัความสวยงามและยิงใหญ่ของวหิารแห่งนีเปรียบเหมือนอยูใ่นเทพนิยาย...จากนนันาํท่านออกเดินทางสู่
เมอืงคูซาดาซี ทีตงัอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรกีทีติดกบัชายฝังทะเลอีเจียนเป็นท่าเรือสาํคญัสาํคญั เรือทีล่องทะเลอีเจียน
จะจอดเรียงรายกนัอยูที่เมืองคูซาดาซี เพือใหน้กัท่องเทียวไดขึ้นฝังเทียว เมืองเอฟฟิซุส

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม
ทีพกั SURMELI EFES HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทีสีของการเดนิทาง (4) บ้านพระแม่มารี – เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – เมอืงปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลสิ
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นาํท่านสู่ บ้านพระแม่มารี House of the Virgin Mary สถานทีศกัดิสิทธิซึงพระแม่มารีเสด็จมากบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 37-
48 และสินพระชนมล์งทีนีปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโรงสวด ดา้นนอกของบา้นพระแม่มารีมีก๊อกนําอยู่สามก๊อก เชือกนัวา่เป็น
ก๊อกนาํศกัดิสิทธิ แทนในเรือง สุขภาพ ความรํารวยและความรักนอกจากนียงัมี
กาํแพงอธิฐานทีเตม็ไปดว้ยเศษผา้และกระดาษนบัร้อยชิน ใหท่้านชมความงดงาม
ของบา้นพระแม่มารีแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส อดีตเป็นเมือง
หลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนันาํท่านชมอาคารทีเป็นสัญลกัษณ์ของนคร
เอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส และอาคารสําคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่ง
จกัรพรรดิเอเดรียน สร้างขึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหาร
แห่งนีคืออยูใ่นสภาพทีสมบูรณ์มาก จากนนัปิดทา้ยดว้ยสิงก่อสร้างทีมีขนาดใหญ่
ทีสุดในนครเอฟฟิซุสคือ โรงละคร Great Theatre
ซึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีนัง สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนนั

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
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นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ตงัอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องของตุรกี นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย
Cotton Castle หรือ ปามุคคาเล่ Pamukkale โดยมีลกัษณ์โดดเด่นทีเป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนืองจากส่วนใหญ่เต็มไปดว้ย
ส่วนประกอบของแคลเชียม มีความยาวทงัหมดประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง
160 เมตร เกิดจากนาํพรุ้อนทีนาํแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อ
นาํพแุกลือแร่ร้อนนีนีเองทีไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนาํตกสีขาวเป็นชนัๆ
หลายชนัและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาว
ราวกบัหิมะไหลหลันเป็นทางนาํยาว ทีมีความสวยงามมาก ให้ท่านไดชื้น
ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ายแลว้ นาํท่านเขา้ชม นครโบราณเฮียรา
โปลสิ Hierapolis ในอดีตเป็นสถานทีบาํบดัโรคก่อตงัโดยกษตัริยย์เูมเนส ที
1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานทีแห่งนีมีแผน่ดินไหวเกิดขึนหลายครังหลงัปี ค.ศ. 1334 จึงไดมี้คนอาศยัอยู่
อีก ศูนยก์ลางนครเฮียราโปลิส เป็นบ่อนาํทีศกัดิสิทธิ ซึงปัจจุบนัตงัอยูใ่นโรงแรมเมืองปามุคคาเล่ แลว้ไปชมสถานทีสาํคญั
อืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบนาํโรมนั ซากโบสถส์มยัไบแซนไทน์ ฐานวหิารอะพอลโล และโรงมหรสพโรมนั
เป็นตน้

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม
ทีพกั PAM THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทีห้าของการเดนิทาง (5) เมอืงคอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า – เมอืงคปัปาโดเกยี – ระบําหน้าท้อง
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) เป็นเมืองทีนิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการ
เดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกีหรือทียคุนันเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่นําของ
ประเทศ

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที
นกับวชในศาสนาอิสลามใชส้าํหรับทาํสมาธิ โดย การเดินหมุนเป็นวงกลม
ขณะฟังเสียขลุ่ย ก่อนไปทาํการหมุนตอ้งอดอาหารมีการเขา้ห้องฝึกทรมาน
ร่างกายก่อนทีจะไปหมุนได้ ผู ้ทีมีสมาธิมากตัวจะลอยขึนเมือหมุนไป
ช่วงเวลาหนึงก่อตงัโดยเมฟลาน่า ลาเลดดิน รูมี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม
ส่วนหนึงของพิพิธภณัฑ์ได้กลายเป็นสุสานของเมฟลาน่า ลาเลดดิน รูมี
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัฝา
ผนังแบบมุสลิม โดยใช่สีมากมายงดงามทีหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสาน
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สาํหรับผูติ้ดตามของเมฟลาน่าดว้ยจากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซึงอาคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศ
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองทีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมากระหวา่งทางนาํท่านแวะชม คาราวานสไลน์ Caravanserai
ทีพกัแรมระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองคปัปาโดเกีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ
2.30 ชัวโมง)

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม
จากนนันาํท่านชม โชวเ์มฟลาน่า และ ระบาํหนา้ทอ้ง จากชาวตุรกี

ทีพกั UCHISAR KAYA CAVE HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทีหกของการเดนิทาง (6) เมอืงคปัปาโดเกยี – พพิธิภัณฑ์เกอเรเม่ – เมอืงใต้ดนิไคมคัลี – เมอืงเนฟเซียร์ – กรุงอสิตนับูล
05.00 น. ท่านทีสนใจนังบอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบี เจา้หนา้ทีบริษทับอลลูนรอรับท่าน เพือนเปิดประสบการณ์ใหม่ทีไม่ควร

พลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรทีรอมอบให้กับท่าน (ทัวร์นังบอลลูนนีจะไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายในการขึน
บอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรัฐ)

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม
นาํท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนัน นําท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air
Museum ซึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์น ค.ศ. 9 ซึงเป็นความคิดของชาวคริสตที์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุด
ถาํเป็นจาํนวนมากเพือสร้างเป็นโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอืนทีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์
ชมโบสถเ์ซนตบ์าร์บารา โบสถม์งักร และโบสถแ์อปเปิล

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
จากนนันาํท่านสู่ นครใต้ดนิไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ทีเกิดจากการขุดเจาะพืนดินลึกลงไป
10 กวา่ชนั เพือนใชเ้ป็นทีหลบภยัจากศตัรู และนครใตดิ้นแห่งนีลึกถึง 85 เมตรเลยทีเดียวและครบเครืองทุกอยา่งทงัหอ้งโถง
หอ้งนอน หอ้งนาํ หอ้งถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ถึงแมว้า่จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ทีขุด
ลึกลงไปใตดิ้นหลายชนั แต่ว่าอากาศถ่ายเท เยน็สบายหน้าร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอุ่น...จากนันนาํท่านแวะชม
โรงงานทอพรม และโรงงานเครืองหนัง ใหท่้านอิสระกบัการเลือกซือสินคา้และของทีระลึกตามอธัยาศยั

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
จากนนันาํท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที
เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล จากนันนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั

ทีพกั CROWNE PLAZA HARBIYE หรือเทยีบเท่า
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วนัทีเจด็ของการเดนิทาง (7) กรุงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือบอสฟอรัส – ช้อปปิง – กรุงเทพมหานคร
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นาํท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทัง
ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักพรรดิออตโตมนั ใช้เวลาก่อสร้างทังสิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวนัออกทีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความ
สินเปลืองใดๆทงัสิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้ม
พระราชวงัซึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ทีช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบด้วยห้องหับต้างๆและฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระยา้
บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
จากนนันาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the
Bosphorus ซึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝังมีความ
สวยงามมาก ช่องแคบนีทาํหนา้ทีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป และ
เอเชีย เชือมระหวา่ง ทะเลดาํ The Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มา
ร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทงัสองขา้งทีสวยงามตระการตาของช่องแคบบอสฟอรัส
ทีเป็นจุดยทุธศาสตร์ทีสาํคญัยิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตงัเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่านี

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
ข่วงบ่ายนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปปิง แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปดว้ยร้านคา้กวา่
4000 ร้านมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายหมวดหมู่ ความน่าสนใจของทีนีคงจะเป็นความแปลกตาของสินคา้ทีไม่ค่อยคุน้ตา ทงั
งานเสือผา้ เครืองหนัง เครืองประดบัและของฝาก ซึงหนึงในนันเป็นสินคา้ทีค่อนขา้งขึนชือคือ พรมพืนเมือง ทีเรียกว่า
พรมคิลิม ทีถกัทอดว้ยขนสตัวห์รือเสน้ไหม โดยเนน้ลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลกั พรมแต่ละผืนนันจะใชเ้วลาในการทอ
ทีแต่ต่างกนัไปขึนอยูก่บัลวดลายและขนาด

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารไทย
จากนนัไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพเทพ

19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK64

วนัทีแปดของการเดนิทาง (8) สุวรรณภูมิ
09.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดีภาพ

อลิทิ ฮอลเิดย์... ดูแล กนัและกนั

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทงันีเพือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั

*************************************
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อตัราค่าบริการ
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทัวไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 89,900.- 87,900.- 88,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 87,900.- 86,900.- 87,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 86,900.- 85,900.- 86,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 85,900.- 84,900.- 85,900.-
พกัเดียว เพิมท่านละ 12,000.- 12,000.- 12,000.-
มตีัวแล้ว ลดท่านละ 35,000.- 35,000.- 35,000.-
ตัวBUSINESS CLASS เพิมท่านละ 98,000.- 98,000.- 98,000.-

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึนไป
อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลียนแปลงอตัราค่าบริการเพิมขึนท่านละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ การเปลียนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 879 879
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 869 869
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 859 859
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 849 849
พกัเดียว ได้รับคะแนนเพิมท่านละ 120 120
มตีัวแล้ว ได้รับคะแนน 529 529
- โปรแกรมนีสามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อตัราค่าบริการนีรวม1. ค่าบตัรโดยสารชนัทศันาจรไป – กลบั (ตัวกรุ๊ป) ภาษีสนามบิน+ภาษีนาํมนัทุกแห่ง2. ค่าทีพกั 6 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน3. ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ4. ค่าวซ่ีาท่องเทียว (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)5. ค่าใชจ่้ายหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิน ผูช้าํนาญเสน้ทาง6. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์
7. ค่าทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถท้องถิน8. สมัภาระนาํหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก.
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อตัราค่าบริการนีไม่รวม1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง4. ค่าภาษีเชือเพลงิทีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิมเตมิอกี !!!!!

เงือนไขการชําระเงนิ : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท
ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
 ชาํระโดยเงินสด
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6619788)

ชือบญัชี บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวทิ-พระราม4)
เลขที 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวนั

หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์
ฯลฯ ทงันีเพือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การ

ท่องเทียว
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที ตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้
ทวัร์คณะส่วนตวั

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายตุาํกวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอืน
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาทีกาํหนด ใหแ้ก่ลูกคา้
ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอืน

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากท่านตอ้งการ

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ
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10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวซ่ีาและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านนั เวน้แต่ตัวเครืองบินทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือหรือคืนตัว

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืนวซ่ีาแลว้
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย
รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ ที
ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซือตัว
หรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพกั หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 7
วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีที เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ
การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านใหไ้ดม้ากทีสุด

15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืนเงิน
ค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือจะสลบัปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ใน
กรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหวา่งการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิด
ของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนืองจากการโจรกรรม
และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเทียวเอง

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งที
นังไดเ้อง ทงันีบริษทัฯ จะพยายามจดัทีนังใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ทีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งทีนังแบบหมู่
คณะทีสายการบินจดัใหม้า

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีทีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเทียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป

20. เมอืท่านจองทวัร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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