รหัสโปรแกรม : 22351 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

U Can Go!! TURKEY : Package 8 days 7 nights

รวมโรงแรม 7 คืน พร้อมอาหารเช้า + (อาหารกลางวัน 7 มื้อ และ อาหารเย็น 7 มื้อ)
เที่ยว + รถรับส่งสนามบินโรงแรม + ไกด์ท้องถิ่น + พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด
สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป แหล่งอารยธรรมอันล้ำค่า
อิสตันบูล – โบลู – คัปปาโดเกีย – คอนยา – ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี – อิชเมียร์ – ชานัก
คาเล - ฮิปโปโดรม – มัสยิดสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปี – มัสยิดฮาเกียโซเฟีย – สุสานอตา
เติร์ก – นครใต้ดิน – ศูนย์จำหน่ายพรม – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาเดฟเรนท์ – หมู่บ้านอวานอส
– หุบเขานกและ – ปราสาทหินอุชิซาร์ – ที่พักกองคาราวานในอดีต – พิพิธภัณ ฑ์ เมฟลานา –
เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - หมู่บ้าน Sirince – จัตุรัสโคนัค – ชมม้าไม้
เมืองทรอย – ช้อปปิ้งบาซาร์
✓2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป

✓เลือกวันเดินทางได้เอง

✓พักโรงแรม 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง
อาหาร
วันที่ 1
สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – เมืองโบลู
----------- เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล
-/L/D
รถรับท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล นำท่านเข้าชมฮิปโปโดรม
(Hippodrome), มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque), พระราชวังทอปกาปี
(Topkapi Palace) และมัสยิดฮาเกียโซเฟีย (Hagia Sophia Mosque)
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองโบลู (Bolu)
ข้อกำหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมมัสยิด และ
จำเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรใส่เสื้อแขนยาวคลุมถึงข้อมือ กางเกงขายาวคลุมถึงข้อ
เท้า หรือกระโปรงยาวคลุมข้อเท้า (ไม่รัดรูป) และจะต้องมีผ้าคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาวและเสื้อแขนยาว (ไม่รัดรูป)
โรงแรมที่พัก HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เมืองโบลู – เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า

วันที่ 3
เช้า

วันที่ 4
เช้า

วันที่ 5
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสูค่ ัปปาโดเกีย เข้าชมสุสานอตา
เติร์ก (Ataturk Mausoleum) และนครใต้ดิน (Underground City)
โรงแรมที่พัก MCR HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองคัปปาโดเกีย
<ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนได้(Join Tour) ราคา
ประมาณ 230USD/ท่าน โดยต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อน
เดินทาง>
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมศูนย์จำหน่ายพรม(Carat Outlet Center), หุบเขา
นกพิราบ (Pigeons Valley), หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley),
หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) แวะถ่ายรูปภายนอกหุบเขานกและ
ปราสาทหินอุชิซาร์ (Uchisar Castle)
โรงแรมที่พัก MCR HOTEL หรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) และ
เข้าชมที่พักกองคาราวานในอดีต (Sultanhani Caravanserai),
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) จากนั้นนำท่านเดินทาง
ต่อไปยังเมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)
โรงแรมที่พัก TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
(Hierapolis) หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเซลจุก
(Selcuk) เข้าชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) และแวะช้อปปิ้งที่
หมู่บ้าน Sirince จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองคูซาดาซี (Kusadasi)

B/L/D

B/L/D

B/L/D

B/L/D

วันที่ 6
เช้า

วันที่ 7
เช้า

วันที่ 8
เช้า

โรงแรมที่พัก ARORA HOTEL หรือเทียบเท่า
คูซาดาซี – อิซเมียร์ – ชานัคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
B/L/D
เช็คเอาท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไปอิซเมียร์ (Izmir) อิสระให้
ท่านเดินเล่นหรือถ่ายรูปที่จัตุรัสโคนัค (Konak Suquare) จากนั้นนำ
ท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) เพื่อนำท่านเข้าชมม้าไม้
เมืองทรอย (Troy Wooden Horse)
โรงแรมที่พัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
B/L/D
เช็คเอาท์โรงแรม นำท่านเดินทางสู่อิสตันบูล เพื่อนำท่านสู่บาซาร์
(Bazaar) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พัก ISTANBUL HOME SUITES HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามบินอิสตันบูล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
B/-/เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน

**รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดและมีผลกับการเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ของท่านเป็นสำคัญ**

เดินทาง

พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565
อัตราค่าบริการ

เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ

35,300.- บาท

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ

22,800.- บาท

คริสต์มาสและปีใหม่ (23 ธ.ค.64 - 2 ม.ค.65) เพิ่มท่านละ

1,500.- บาท

ตรุษจีน (1 ก.พ.65) เพิ่มท่านละ

1,800.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
-รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
-ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
-โรงแรม 7 คืน พร้อมอาหารเช้า
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
-อาหาร (อาหารกลางวัน 7 มื้อ และอาหารเย็น 7 มื้อ)
-ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6
เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ แนะนำสายการบิน Emirates Airlines
ราคาตั๋วเริ่มต้น 19,283 บาท หรือสายการบิน Turkish Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 35,358 บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
-ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน
-คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบิน
-ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
-หัวหน้าทัวร์คนไทย
-ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72
ชั่วโมงก่อนเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 40 USD / ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
-ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมกักตัว (SHA Plus) อย่างน้อย 7 วัน (การ
เปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
● แจ้งวันเดินทาง, จำนวนผูเ้ ดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
● หากตกลงทำการจอง ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าแพคเกจเต็มจำนวน (100%)
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสำเนา
พาสปอร์ตของผู้เดินทางด้วย
เงื่อนไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
50% ของค่าแพคเกจ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง

●

หากมีก ารยกเลิก น้ อยกว่า 15 วัน ก่อ นเดิ น ทาง บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ไม่ คืน เงิน ค่ า
แพคเกจทั้งหมด
***กรณีมีเหตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***
หมายเหตุ
● การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
● ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าตุรกี ได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของ
วัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ ประเทศตุรกีให้การ
รับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
● ก่อนเดินทางเข้าตุรกี ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองตุรกี โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://register.health.gov.tr/
● เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
● พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันที่กลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล
สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดย
มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็นสำคัญที่สุด
● ในกรณี เดิ น ทางในช่ ว งคริ ส ต์ ม าส, ปี ใหม่ , ตรุ ษ จี น , เทศกาลอี ส เตอร์ และ Sport
Event ส่งผลทำให้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของโรงแรม, รถโค้ช, อาหาร, ไกด์
และค่าบริการต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ ยนหรือย้ายลูกค้าไปพัก
ยังโรงแรมนอกเมืองแทน

●

●

●
●

●

●
●
●

กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมี
เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ เกิ ด ขึ้ น และมี เหตุ ท ำให้ ก ารเดิ น ทางไม่ ส ามารถออกเดิ น ทางตาม
กำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ า เมื อ งห้ า มผู้ เดิ น ทางเข้ าเมื อ ง
เนื่ อ งจากมี สิ่ งผิ ด กฎหมายหรือ สิ่ งของห้ ามนำเข้ า ประเทศ เอกสารการเดิ น ทางไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่า
จำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทาง
เอง
ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุ
สุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญ หาย
ตามสถานที่ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณี ที่ ท่ านเป็ น อิ ส ลาม, ไม่ ท านเนื้ อ สั ต ว์ หรื อ แพ้ อ าหารบางประเภท กรุ ณ าแจ้ ง
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
ราคาดั งกล่ าวข้ างต้น สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ ต าม
สภาวะค่าเงิน
เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าแพคเกจทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936

