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สัมผัสความมหัศจรรยแหงดินแดนสองทวีป กับดินแดนที่นาเยือน ประเทศตุรกี
สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ วิหารเซนตโซเฟย ลองเรือชมความงามของชองแคบบอสฟอรัส

เยือนนครใตดินที่หาดูที่อ่ืนไมได ต่ืนตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝาย
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ

คัดสรรที่พักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ

กําหนดออกเดินทาง 23-30 ตุลาคม 2557
วันพฤหัสบดีท่ี23 ต.ค.57 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)
07.30 น. คณะพบกันที่อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน เตอรกิช แอรไลน TK65 พบเจาหนาที่

บริษัทฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระเดินทางและเอกสารการเดินทางของทานกอนขึ้นเครื่อง
10.55 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 65 บินตรงจากประเทศไทยสูประเทศตุรกี

(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5ช่ัวโมง/ใชเวลาในการเดินทางประมาณ10 ช่ัวโมง)
17.10 น. เดินทางถึงสนานบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางรับประทานอาหาร

ค่ํา
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

หลังอาหารค่ํานําทานเดินทางเขาสูโรงแรมใหทานพักผอนความเหนื่อยจากการเดินทาง
ที่พัก CROWNE PLAZA HARBIYE หรือเทียบเทา
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วันศุกรท่ี 24 ต.ค. 57 (2) สุเหราสีน้ําเงิน – โบสถเซนตโซเฟย – พระราชวังทอปกาป – เมืองชานัคคาเล
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่ใครมาถึงตุรกีตองมาเขาชม
ภายในสุเหราใชกระเบื้องสีน้ําเงินในการตกแตง ทําเปนลายดอกไมตางๆ เชน
ดอกคารเนช่ัน ดอกกุหลาบ จึงเปนที่มาของช่ือสุเหราสีน้ําเงินและเอกลักษณเดน
ของสุเหรานี้อีกอยางหนึ่งอยูภายนอกคือ หอประกาศเม่ือถึงเวลาที่จะเชิญชวนให
ชาวบานเดินทางมาทําพิธีละหมาด...จากนั้นนําทานเดินทางไปชมสถานที่ซ้ึง
เปน 1ใน7ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง โบสถเซนตโซเฟย Saint Sophia หรือ
โบสถฮาเจีย โซเฟย ปจจุบันนี้เปนสถานที่ประชุมเพ่ือสวดมนตของชาวมุสลิม แต
ในอดีตเปนโบสถของทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอยางวิจิตรและประดับไวงดงาม 108 ตน ที่เปนศิลปะ
แบบคริสเตียนผสมกับอิสลามทําใหมีความสวยงามอัน มหัศจรรย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นพาทานเดินทางสู พระราชวังทอปกาป เปนที่ประทับของสุลตานนาน
กวา 3 ศตวรรษ สรางโดยสุลตานเมหเม็ตที่ 2 หรือในนาม สุลตานเมหเม็ตผู
พิชิตปจจุบันนี้ พระราชวังทอปกาปไดกลายพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซ่ึงหอง
ที่โดงดังและเปนที่นาสนใจอยางมากคือ หองทองพระคลังอันเปนที่เก็บ
สมบัติและวัตถุลํ้าคามากมาย และบริเวณระเบียงหลังหองทองพระคลังเปน
จุดชมวิวช้ันดีที่ทานจะสามารถมองไปเห็นทิวทัศนของเมืองอิสตันบูลใน 2
ฝงทวีป ไดแก ทวีปยุโรปและทวีปเอเชียไดอยางชัดเจน ใหทานชมความ
สวยงามของพระราชวังและทวีปทัศนที่หาดูไดยากแลวไดเวลาสมควรนําทาน
ออกเดินทางสู เมืองชานัคคาเล Chanakkale ที่ตั้งอยูริมทะเลมารมารา ตัดกับทะเลอีเจียน

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ท่ีพัก PARION HOTEL หรือเทียบเทา

วันเสารท่ี 25 ต.ค. 57 (3) เมืองชานัคคาเล – มาไมแหงกรุงทรอย – เมืองเปอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงทรอย Troy นําทานชมมาไมแหงกรุงทรอย ที่สรางขึ้นเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพยอีเลียดใหไดเห็นดวยตา
ของตนอีกดวย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู เมืองเปอรกามัม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
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นําทานสู วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึงถูกลาวขวัญวาเปนประหนึ่ง
ดินแดนในเทพนิยาย และมีโรงละครที่ชันที่สุดในโลก สามารถจุผูชมไดถึง
10,000 คนใหทานเดินชมสัมผัสความสวยงามและย่ิงใหญของวิหารแหงนี้
เปรียบเหมือนอยูในเทพนิยาย...จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซี
ที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของตุรกีที่ติดกับชายฝงทะเลอีเจียนเปนทาเรือ
สําคัญสําคัญ เรือที่ลองทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกันอยูที่เมืองคูซาดาซี
เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดขึ้นฝงเที่ยว เมืองเอฟฟซุส

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ท่ีพัก SURMELI EFES HOTEL หรือเทียบเทา

วันอาทิตยท่ี 26 ต.ค. 57 (4) บานพระแมมารี – เมืองโบราณเอฟฟซุส – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย – นครโบราณเฮียราโปลิส
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานสู บานพระแมมารี House of the Virgin Mary สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงพระแมมารีเสด็จมากับนักบุญจอหนใน ค.ศ. 37-
48 และส้ินพระชนมลงที่นี่ปจจุบันไดกลายเปนโรงสวด ดานนอกของบานพระแมมารีมีกอกน้ําอยูสามกอก เช่ือกันวาเปน
กอกน้ําศักดิ์สิทธ์ิ แทนในเรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวยและความรักนอกจากนี้ยังมี
กําแพงอธิฐานที่เต็มไปดวยเศษผาและกระดาษนับรอยชิน ใหทานชมความงดงาม
ของบานพระแมมารีแลว นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส อดีตเปนเมือง
หลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมันนําทานชมอาคารที่เปนสัญลักษณของนคร
เอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส และอาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหง
จักรพรรดิเอเดรียน สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหาร
แหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก จากนั้นปดทายดวยส่ิงกอสรางที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในนครเอฟฟซุสคือ โรงละคร Great Theatre
ซ่ึงสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใต
ของของตุรกี นําทานชม ปราสาทปุยฝาย Cotton Castle หรือ ปามุคคาเล
Pamukkale โดยมีลักษณโดดเดนที่เปนเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากสวนใหญ
เต็มไปดวยสวนประกอบของแคลเช่ียม มีความยาวทั้งหมดประมาณ 2.7
กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ําพุรอนที่นําแคลเซ่ียมคารบอเนตมาตกตะกอน
โดยบอน้ําพุแกลือแรรอนนี้นี่เองที่ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปน
ช้ันๆ หลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซ่ียมทําใหเกิดเปนแหงหินสีขาว
ราวกับหิมะไหลหล่ันเปนทางน้ํายาว ที่มีความสวยงามมาก ใหทานไดช่ืนชมความสวยงามของปราสาทปุยฝายแลว นําทาน
เขาชม นครโบราณเฮียราโปลิส Hierapolis ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรคกอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนส ที่ 1 แหงแพรกามุม ในป
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190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ. 1334 จึงไดมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางนครเฮีย
ราโปลิส เปนบอน้ําที่ศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมเมืองปามุคคาเล แลวไปชมสถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑ
ปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน ซากโบสถสมัยไบแซนไทน ฐานวิหารอะพอลโล และโรงมหรสพโรมัน เปนตน

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ท่ีพัก PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา

วันจันทรท่ี 27 ต.ค. 57 (5) เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบําหนาทอง
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่นิยมใชเปนจุดพักของการ
เดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกีหรือที่ยุคนั้นเรีย ก อนาโตเลีย เปนอูน้ําของ
ประเทศ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา Mevlana Museum เดิมเปนสถานที่นักบวช
ในศาสนาอิสลามใชสําหรับทําสมาธิ โดย การเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสีย
ขลุย กอนไปทําการหมุนตองอดอาหารมีการเขาหองฝกทรมานรางกายกอนที่จะ
ไปหมุนได ผูที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเม่ือหมุนไปชวงเวลาหนึ่งกอตั้งโดยเมฟ
ลานา ลาเลดดิน รูม่ี ผูวิเศษในศาสนาอิสลาม สวนหนึ่ งของพิพิธภัณฑได
กลายเปนสุสานของเมฟลานา ลาเลดดิน รูม่ี ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม โดยใชสีมากมายงดงามที่หา ชมไดยาก และยังเปนสุสานสําหรับ
ผูติดตามของเมฟลานาดวยจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซ่ึงอาคการยูเนสโกไดประกาศใหเปน
เมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากระหวางทางนําทานแวะชม คาราวานสไลน Caravanserai ที่พัก
แรมระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน นําทานออกเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30
ช่ัวโมง)

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทานชม โชวเมฟลานา และ ระบําหนาทอง จากชาวตุรกี

ท่ีพัก UCHISAR KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเทา
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วันอังคารท่ี 28 ต.ค. 57 (6) เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑเกอเรเม – เมืองใตดินไคมัคลี่ – เมืองเนฟเซียร – กรุงอิสตันบูล
05.00 น. ทานที่สนใจนั่งบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณลอบบี้ เจาหนาที่บริษัทบอลลูนรอรับทาน เพ่ือนเปดประสบการณใหมที่ไมควร

พลาด พรอมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบใหกับทาน (ทัวรนั่งบอลลูนนี้จะไมไดรวมอยูในคาทัวร คาใชจายในการขึ้น
บอลลูนประมาณทานละ 210 ดอลลาสหรัฐ)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia จากนั้น นําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air
Museum ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตใน ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนา โดยการขุด
ถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางเปนโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
ชมโบสถเซนตบารบารา โบสถมังกร และโบสถแอปเปล

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
จากนั้นนําทานสู นครใตดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ที่เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป
10 กวาช้ัน เพ่ือนใชเปนที่หลบภัยจากศัตรู และนครใตดินแหงนี้ลึกถึง 85 เมตรเลยทีเดียวและครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง
หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ถึงแมวาจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุด
ลึกลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศถายเท เย็นสบายหนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอุน...จากนั้นนําทานแวะชม
โรงงานทอพรม และโรงงานเครื่องหนัง ใหทานอิสระกับการเลือกซ้ือสินคาและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่
เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมใหทานพักผอนตามอัธยาศัย

ท่ีพัก CROWNE PLAZA HARBIYE หรือเทียบเทา

วันพุธท่ี 29 ต.ค. 57 (7) กรุงอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช – ลองเรือบอสฟอรัส – ชอปปง – กรุงเทพมหานคร
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาชเช Dolmabahce Palace เปน
พระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและ
ทางวัตถุของจักพรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งส้ิน 12 ป เปนศิลปะ
ผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไม
คํานึงถึงความส้ินเปลืองใดๆทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกราย
ลอมพระราชวังซ่ึงอยู เหนืออาวเล็กๆ ที่ชองแคบบอสฟอรัส ภายใน
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ประกอบดวยหองหับตางๆและฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
จากนั้นนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเปนชองแคบขนาดใหญและสองฝงมีความ
สวยงามมาก ชองแคบนี้ทําหนาที่เปนเสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหวาง ทะเลดํา The Black Sea เขากับ ทะเล
มารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหทานไดชมทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของชองแคบบอส
ฟอรัสที่เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการปองกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง
ขวงบายนําทานสู ยานชอปปง แกรนดบาซาร Grand Bazaar แหลงชอปปงขนาดใหญของเมืองประกอบไปดวยรานคากวา
4000 รานมีสินคาใหเลือกหลากหลายหมวดหมู ความนาสนใจของที่นี่คงจะเปนความแปลกตาของสินคาที่ไมคอยคุนตา ทั้ง
งานเส้ือผา เครื่องหนัง เครื่องประดับและของฝาก ซ่ึงหนึ่งในนั้นเปนสินคาที่คอนขางขึ้นช่ือคือ พรมพ้ืนเมือง ที่เรี ยกวา
พรมคิลิม ที่ถักทอดวยขนสัตวหรือเสนไหม โดยเนนลวดลายแบบเรขาคณิตเปนหลัก พรมแตละผืนนั้นจะใชเวลาในการทอ
ที่แตตางกันไปขึ้นอยูกับลวดลายและขนาด

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพเทพ

19.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK64

วันพฤหัสบดีท่ี 30 ต.ค. (8) สุวรรณภูมิ
09.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ท้ังนี้เพื่อประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

*************************************
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อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาท่ัวไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผูใหญ พักหองคู 83,900.- 81,900.- 82,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 82,900.- 80,900.- 81,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 81,900.- 79,900.- 80,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 80,900.- 78,900.- 79,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 10,000.- 10,000.- 10,000.-
มีตั๋วแลว ลดทานละ 35,000.- 35,000.- 35,000.-
ตั๋วBUSINESS CLASS เพิ่มทานละ 98,000.- 98,000.- 98,000.-

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป
อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษทัขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิารเพิ่มขึน้ทานละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ
ผูใหญ พักหองคู 819 819
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 809 809
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 799 799
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 789 789
พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพิ่มทานละ 100 100
มีตั๋วแลว ไดรบัคะแนน 469 469
- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสรมิไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราคาบริการนี้รวม1. คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง2. คาที่พัก 6 คืน หองละ 2-3 ทาน3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ4. คาวีซาทองเที่ยว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน ผูชํานาญเสนทาง6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น8. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก.

อัตราคาบริการนี้ไมรวม1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
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3. คาทําหนังสือเดินทาง4. คาภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดนิทางอยางนอย 14 วัน

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788)

ช่ือบัญชี บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)
เลขท่ี 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน

สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร
ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวน
ทัวรคณะสวนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให
บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบา ง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา

หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอตัราคาบรกิาร
หากยกเลิกกอนเดินทาง 7 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ิในการคิดคาใชจายเพ่ิม
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย
รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเ ดินทางซ้ือตั๋ว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกว า 7
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของ
ทานใหไดมากที่สุด

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน
คาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตใน
กรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิด
ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย

18. ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่
นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่นั่งแบบหมู
คณะที่สายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป

20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน
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