
 
 

รหัสโปรแกรม : 22165 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Happy New Year 

TURKEY NEW NORMAL 
9D6N/บนิตรง TURKISH AIRLINES 

เดนิทาง 26ธ.ค.64-3ม.ค.65  หยดุยาวปีใหม ่ 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีบนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK69  
 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู – อสิตนับลู – สเุหรา่สนี า้เงนิ – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย         (-/L/D) 

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
รับสมัภาระ  
น าท่านชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑ์
ฮายาโซฟีอา เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า และ
ในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ สเุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ 
และมักถูกจัดใหอ้ยูใ่นรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยูท่ีย่อดโดมขนาด
มหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย น าทา่นเขา้ชมภายใน สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงาม

อกีแหง่หนึง่ ซึง่ชือ่นีไ้ดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถกูสรา้งขึน้บน
พืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวม
แลว้ 7 ปี  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง (Candy Shop) และ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) หรอืตลาด
เครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา 
กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์(Turkish Delight) ขนมหวานทีช่าวตรุกนียิมทานคูก่บัชา
รอ้น สนิคา้อนัเลือ่งชือ่ของตรุกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศตรุก ี กบัเสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางจากท ัว่โลก 

   ทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่ พาคณุไปเทีย่วในประเทศทีค่ณุใฝ่ฝนัถงึ แตเ่ราค านงึถงึความปลอดภยั
เป็นหลกั เนน้ความเป็นสว่นตวั ใหค้ณุไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ สมัผสับรรยากาศทีห่า่งหายไปได้

อยา่งเต็มที ่และยงัคงซึง่การบรกิารทีจ่ะท าใหค้ณุประทบัใจ 

   บรกิารน า้ดืม่วนัละ 2 ขวด  

  พเิศษ  บนิตรงโดยสายการบนิ Turkish Airlines  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั Hagia Sofia Mansions Istanbul Curio Collection By Hilton หรอืเทยีบเทา่ (2 คนื) 

 โรงแรมใหมล่า่สุดสไตล ์Ottoman ใหมล่า่สดุ พรอ้มววิอลงัการของสเุหรา่เซนต์
โซเฟีย ใจกลางเมอืงอสิตนับูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัทีส่าม อสิตนับลู – เกาะเจา้ชาย – อสิตนับลู                                                        (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านหลบหนีจากถนนทีวุ่่นวายของเมอืงใหญ่ ไปส ารวจหมูเ่กาะเจา้ชาย (Princes' Islands) ให ้
ท่านเพลดิเพลนิไปบนเรอืส าราญลอ่งทะเลมารม์ารา (Marmara Sea) และตืน่ตากับทวิทัศน์ที่
สวยงามของเมอืงอสิตันบลูสองฝ่ังทะเล น าท่านเทีย่วชมเขตบูยูกาดา (Büyükada) บนเกาะอดาลา 



เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในหมูเ่กาะเจา้ชาย (Adalar Island) สถานทีพั่กตากอากาศหนา้รอ้นยอดฮติบนหมูเ่กาะ 
ซึง่บรรดาเจา้ชายในยคุไบแซนไทนเ์คยใชเ้ป็นทีป่ระทับ และเป็นทีม่าของชือ่เกาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย  เป็นเวลาอสิระใหท้่านไดเ้ทีย่วชมบา้นเรอืนยุคออตโตแมนที่หรูหรา ทีบ่างแห่งปรับเปลีย่นมาเป็นคาเฟ่ 

รา้นอาหาร รา้นคา้ หรอืมองหาววิสวย ๆ ของเกาะ ถา่ยรปูไดต้ามสบาย  
*ทา่นสามารถซือ้ทัวรท์อ่งเทีย่วทั่วเกาะดว้ยรถมา้ (ยงัไมร่วมในคา่ทัวร)์ ใหท้า่นชืน่ชมความสงบและความ
งามของเกาะ เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวัตศิาสตรท์ีน่่าอศัจรรยข์องทอ้งถิน่ พรอ้มไกดบ์รรยายบนรถมา้ลาก หรอืที่
เรยีกกนัวา่เฟอทิอน (Phaeton) ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอสิตันบลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั Hagia Sofia Mansions Istanbul Curio Collection By Hilton ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิตนับลู – เมอืงทรอย – ชานคัคาเล ่                                                      (B/L/D)                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ระยะทาง 305 กม. ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์าร่า 
ตัดกบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรงุทรอย  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทรอย (Troy) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี ถกูสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 

ปีมาแลว้ ชมมา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) ซึง่เปรยีบเสมอืน
สญัลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รงุทรอยแตก และสรา้ง
ขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีห่ลงใหลในมหากาพย ์ อเีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกี
ดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั Kolin Hotel Canakkale ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ ชานคัคาเล ่– ปามคุคาเล ่                                                                     (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 224 กม. เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้น
ไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกี กอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา ผลจาก
การไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และการ
แข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงาม
มาก เรยีกปรากฏการณ์นีว้า่ ปราสาทปยุฝ้าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านชมปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่า น ้าพุรอ้น

ดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงฮเียราโพลสิ (Hierapolis) ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้ัมผัสเมอืง
โบราณอกีแหง่หนึง่ซ ึง่สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั    
ทีพ่กั Pam Thermal Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก ปามคุคาเล ่– คปัปาโดเกยี – หบุเขาอซุซิาร ์                                           (B/L/D)      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 650 กม. ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ
อนัน่าอศัจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้
ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายลุม ฝน หมิะ 
และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ย
ภมูลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่วา่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย หรอืดนิแดนแหง่ปลอ่ง
นางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย แวะชมคาราวาน สไรน ์(Caravanserai) ทีพ่ักแรมและแลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์

ในสมยัออตโตมนัน าทา่นเดนิชมหบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้หบุ

เขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาดังกลา่วมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนั

เกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย และ ถา้มองดีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื 



บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุซิารก์็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้

เองตามธรรมชาต ิ

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั   
พเิศษ ทีพ่กั Anatolian Houses Cave Hotel โรงแรมสไตลถ์ า้ (2 คนื)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด คปัปาโดเกยี –  เมอืงเกอเรเม ่                                     (B/L/D) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

เวลา 04.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก            

ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง พรอ้มบรกิารอาหารวา่ง และแชมเปญ (คา่ขึน้



บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาทา่นละ 180 US Dollar ) ”ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย 

ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท และกจิกรรมนีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิ

ของทา่น แตบ่รษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารบอลลนู รวมประกนัอบุตัเิหตไุปแลว้กบัราคาการบรกิาร” 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (หลงัโปรแกรมพเิศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
ชว่งเชา้ใหเ้วลาอสิระแกท่า่น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของโรงแรมและเมอืงคัปปาโดเกยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงเกอเรเม่ (Goreme) น าท่านชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่

(Goreme Open Air Museum) ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจาก
ความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงั
เป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และ
ถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขุดเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ 
และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) สนิคา้คณุภาพด ีและขึน้ชือ่ของ
ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารค า่ ชมโชว ์และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ รวมไปถงึระบ าหนา้ทอ้ง พรอ้ม
เครือ่งดืม่ไมจ่ ากดั (รวมเครือ่งดืม่แอลกอฮอร)์  

 

พเิศษ ทีพ่กั Anatolian Houses Cave Hotel (2 คนื)  

 

วนัทีแ่ปด คปัปาโดเกยี – เมอืงใตด้นิ – สนามบนิ                                                    (B/L/-) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 



ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

เวลา 04.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก            

ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง พรอ้มบรกิารอาหารวา่ง และแชมเปญ (คา่ขึน้

บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาทา่นละ 180 US Dollar) ”ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย 

ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท และกจิกรรมนีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิ

ของทา่น แตบ่รษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารบอลลนู รวมประกนัอบุตัเิหตไุปแลว้กบัราคาการบรกิาร”  

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (หลงัโปรแกรมพเิศษ) 

ชว่งเชา้ใหเ้วลาอสิระแกท่า่น เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของโรงแรมและเมอืงคัปปาโดเกยี 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงคัปปาโดเกยีทีม่นีครใตด้นิ (Underground City) อยูห่ลายแหง่ เกดิจากการ

ขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม 

ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกทอ่งเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุ คงหนีไมพ่น้ นครใตด้นิ เมอืงไคมคั

ล ี(Kaymakli Underground City)  พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็วา่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กัเพือ่ท าการเก็บสมัภาระ และเช็คเอาท ์
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.10 น. ออกเดนิทางกลับสูส่นามบนิอสิตันบลู โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่
TK2015 แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิอสิตนับลู – กรงุเทพฯ                                                 

01.55 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่TK68 
15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ...   
 

     

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

จดัน าเทีย่วโดย บรษิทัเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ ีย่ ์จ ากดั ใบอนญุาตเลขที ่11/06178 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 2,000 บาท/ทา่น 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ัก 6 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Hagia Sofia Mansions Istanbul , Curio Collection by Hilton หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

2. Kolin Hotel Canakkale หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

3. Pam Thermal Hotel Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

4. Anatolian Houses Cave Hotel หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารทัง้หมด 19 มือ้ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ  (มือ้เชา้ 6 มือ้ มือ้กลางวัน 7 มือ้ มือ้เย็น 6 มือ้)   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางในประเทศตรุก ี 

 คา่บรกิารน า้ด ืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 คา่ตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเช็คอนิตอนกลบัประเทศไทย 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่,  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

26 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65 
หยดุยาวปีใหม ่

59,900.- 58,400.- 56,900.- 53,900.- 15,000.- 



× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย(ถา้ม)ี 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 มดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 37,900 บาท ช าระภายในวนัที ่26 พ.ย. 2564  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่26 พ.ย. 2564 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของ

ทา่นและคนืเงนิจ านวน 13,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่26 พฤศจกิายน 2564  คนืเงนิจ านวน 13,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่27 พฤศจกิายน – 11 ธันวาคม 2564  คนืเงนิจ านวน 29,950 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่12 ธนัวาคม 2564จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 



หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  



 


