เดิ นทางชมความมหัศจรรย์แห่งดินแดนสองทวี ป ประเทศตุรกี ชม
ความงามของสุเหร่าสีน้าเงิน ล่องเรือชมเส้นแบ่งเขตทวีป ช่องแคบ
บอสฟอรัส เยือนนครใต้ดินที่หาดูที่อ่ ืนไม่ได้ ตื่นตากับความสวยงาม
ทะเล ชมบอลลูนเสน่หแ
์ ห่งคัปปาโดเกีย ที่ครั้งหนึ่งต้องมาเยือน

สามารถออกเดินทางได้ต้ังแต่ 2 ท่านขึ้นไป
กาหนดวันเดินทางตามทีท
่ ่านสะดวก

วันแรกของการเดินทาง

(1)

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
......... น.
เที่ยวบิน ………….

ออกเดินทางจากสู่กรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน ..............

วันทีส
่ องของการเดินทาง

(2)

อิสตันบูล – ไคเซอรี่ – คัปปาโดเกีย
......... น.
เดินทางถึง สนามบินอตาเติร์ก อิสตั นบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระของทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย
......... น.

ออกเดินทางสูเ่ มือง ไคเซรี โดยสายการบิน........ เที่ยวบินที่............

......... น.
เดินทางถึงสนามบินไคเซรี นาท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.)
นาท่านเดินทางเข้าสูท
่ ี่พัก ณ เมืองคัปปาโดเกีย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
พัก

ELITE CAVE SUITE HOTEL CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า

วันทีส
่ ามของการเดินทาง

(3)

คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลี – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – คัปปาโดเกีย
05.00 น. ตื่นเช้ามาถ่ายภาพกับบรรยากาศยามเช้าทีม
่ บ
ี อลลูนลอยอยู่ท่ว
ั ท้องฟ้า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ นครใต้ดินไคมัคลี (Underground city of derinkuyu ) ที่เกิดจากการ
ขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากศัตรู และนครใต้ดินแห่งนี้ลึกถึง 85
เมตรมีท้ั ง ห้ อ งโถง ห้ อ งนอน ห้ อ งน้ า ห้ อ งถนอมอาหาร ห้ อ งครั ว ห้ อ งอาหาร โบสถ์ ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ
นาท่านเข้าชม พิพิธภั ณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ใน ค.ศ.9 ซึ่งเป็นความความคิดของชาวคริสต์ ที่ต้องการเผยแพร่
ศาสนา โดยการขุดถ้าเป็นจานวนมากเพื่อสร้างเป็นโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุ กรานของ
ชนเผ่าอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ชมโบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มงั กรและโบสถ์แอปเปิ้ล
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
ทีพ
่ ัก

ELITE CAVE SUITE HOTEL CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า

วันทีส
่ ข
ี่ องการเดินทาง (4)
้ บอลลูน – สนามบิน – อิสตันบูล
คัปปาโดเกีย – กิจกรรมขึน
05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน
รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับ
ท่าน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ
่ ก
ั

หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่สนามบินไคเซอรี่ เพื่อเดินทางสู่เมืองอิสตัลบูล
......... น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .......
......... น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล เดินทางเข้าสูโ่ รงแรมที่พัก
น าท่ า นช้ อ ปปิ้ ง ย่ า นแกรนด์ บ าซาร์ (Grand Bazaar) แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งขนาดใหญ่ ที่ มี
ร้านค้ามากมายที่มส
ี น
ิ ค้าพื้นเมืองของตุรกี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
ทีพ
่ ัก

HOTEL ISTANBUL หรือเทียบเท่า

วันทีห
่ า
้ ของการเดินทาง

(5)

อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้าเงิน – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ สุเหร่าสีนา
้ เงิน (Blue Mosque) ที่ใครมาถึงตุรกีต้องมาชมที่สเุ หร่า
แห่งนี้ ภายในสุเหร่าใช้กระเบื้องสีน้าเงินจากอิซนิคในการตกแต่งเป็นลวดลายดอกไม้ต่างๆ เช่น
กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น จึงเป็นที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้าเงิน และสถานที่ต่างๆรอบเมือง
อิสตัลบูล
นาท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบ
เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชีย ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ท้งั สองข้างที่สวยงาม
จากนัน
้ นาท่านชม หอคอยกาลาตา (Galata tower) หอคอยหินยุคกลางในเขต Galata
ของนครอิสตันบูล เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สาคัญที่โดดเด่นของเมือง ด้วยลักษณะทรงกระบอกสูง
ของหอคอยทีโ่ ดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้าที่มค
ี วามสูงถึง 66.90 เมตร
.......... น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.......

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
วันทีห
่ กของการเดินทาง

(6)

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
……….. น.
ประทับใจมิรู้ลืม

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

*********************
หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก สภาพ
อากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ

อัตราค่าบริการ **ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

ประเภทผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องคู่)

อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผู้เดินทาง (ราคา/ท่าน)
2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

119,900.-

79,900.-

69,900.-

-

15,000.-

15,000.-

40,000.-

40,000.-

40,000.-

พักเดีย
่ ว เพิม
่ ท่านละ
ราคาตั๋วเครื่องบิน เริม
่ ต้นประมาณท่านละ

อัตราค่าบริการนีร้ วม

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าหัวหน้าทัวร์ดแ
ู ลตลอดการเดินทางจากประเทศไทย
ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ (ยกเว้นค่านั่งบอลลูนทีเ่ มือง CAPPADOCIA)
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ENGLISH SPEAKING) ที่ดแ
ู ลความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าอาหาร ตลอดการเดินทาง (ไกด์ , หัวหน้าทัวร์ จะพาท่านไปรับประทานอาหาร)
ค่านั่งบอลลูนที่เมือง CAPPADOCIA
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสือเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน
 “การจอง” กรุณาชาระมัดจาท่านละ 30,000.- บาท
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
 “การจ่ายส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
การยกเลิก :
 กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจา
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัว ร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทั วร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลกู ค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อ
ตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง, พกพาสิง่ ของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ
่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้น
ั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้น
ั ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสท
ิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็นห รือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบต
ั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สด
ุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ ืนใดเกิ ดขึ้นระหว่ างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ข องกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ
คณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่
ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สด
ุ ภายใต้ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมูค
่ ณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

