
                             

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22656 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

CODE : TKTK02 Merhaba Turkey 9D 6N BY TK 
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. 

** ส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า ** 
พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี/ พักโรงแรมสไตล์ถ ้า 1 คืน / 
ชมโชว์ระบ้าหน้าท้อง/พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จ้ากัด 

ขึ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 0-2 ป ี
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/
เดินทางคน
เดียว เพิ่ม 

 
ที่นั่ง 

 
หมายเหตุ 

12 - 20       เม.ย 2565 48,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
ราคาเด็กไม่เกิน 2 ปี 

(Infant) 
คิด 50% ของค่าทัวร ์

12,500 

15  
 
 

ราคารวมตรวจ       
RT-PCR 1 ครั งทีตุ่รกี 

26 เม.ย - 4  พ.ค 2565 42,900 15 
11 - 19       มิ.ย 2565 39,900 15 
23 - 31       ก.ค 2565 39,900 15 
6 - 14         ส.ค 2565 39,900 15 
17 - 25       ก.ย 2565 39,900 15 
22 - 30       ต.ค 2565 42,900 15 



                             

 เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม  
 Canakkale ,Troy ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอย  
 Kusadasi ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เช่ือว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่  
 Pamullale ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย 
 Cappadocia เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมโชว์ระบ้าหน้าท้อง/ขึ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
 Istanbul ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด้า ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป สุเหร่าสีน ้าเงิน ฮิปโป
โดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี 

 พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองที่ตลาดสไปซ์  
 
Option Tour >> ขึ นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆ
อย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์) 
 
 FLIGHT: 
DEPARTURE :    
RETURN       :   

 
 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั น 4 ประตู 10 เคาท์เตอร์ U สายการ
บิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า
ก่อนขึ นเครื่อง   (ลูกค้าจ้าเป็นแสดงผลตรวจแบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง หรือ การ
ทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ภาษาอังกฤษทั งหมด)  

 
ลูกค้าจ้าเป็นแสดงเอกสารดังนี  
1. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื อโควิด แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ อย่างน้อย 72 ชม.ก่อนการเดินทางหรือ การทดสอบแบบ 

Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ภาษาอังกฤษทั งหมด) (ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง) 
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 

(the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่าน
แอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ท่ีสาธารณสุขจังหวัด (ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง) 

3. นักท่องเที่ยวจะต้องลงแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ Hayat Eve Sigar (ลูกค้าลงแอฟในมือถือ) 
4. กรอกแบบฟอร์ม Entry Of Turkey 72 ชั่วโมง – 4 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศตุรกี (บริษัทบริการช่วยลงทะเบียน) 

23.00 น. น้าท่านเดินทางออกสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 
 
 

05.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเตริก์ ประเทศตรุก ีน้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่น
ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

เชา้ น้าท่านเดินทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง305ก.ม/ใช้เวลา4.30ช.ม)ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชมทางการ
เดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป 

  เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื อที ่1) 

วันที ่1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล 
 

วันที ่2     เมืองชานัคคาเล - Hollywood of Troy – เมืองทรอย – Trojan Horse                                                      อาหาร เที่ยง,เย็น 
 



                             

บ่าย  น้าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ้าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้
ที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่องทรอย (Troy) เป็น
หนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั นท่ีชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้
เมืองทรอยเพื่อเป็นของก้านัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตู
เมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนท้าให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 

  ►เมอืงทรอย (Troy) น้าท่านชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy) หรอื ม้าโทรจัน 
(Trojan Horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ท้ามาจากไม้ในประเทศตุรกี ซึ่งมีชื่อเสียง
มาจากภาพยนตร์ Troy เป็นม้าไม้ท่ีโด่งดังที่สุด ม้าไม้เมืองทรอยนี เกิดขึ นจาก
อุบายของโอดิสเซียส ในการท้าสงครามบุกเข้าเมืองทรอย เป็นการสู้รบกัน
ระหว่างกองทัพของชาวกรีก และกองทัพของชาวทรอย หรือชาวโทรจันที่มี
ป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื อมานานกว่า 10 ปีแล้ว ในที่สุด
กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยให้ได้ โดยการออกอุบายสร้างม้า
ไม้จ้าลอง หรือที่เรียกกันว่า ม้าไม้เมืองทรอยขึ นมา แล้วลากไปวางไว้หน้า
ก้าแพงเมืองทรอย เพื่อให้ทหารกรีกแสร้งท้าเป็นถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้าง
ขึ นมาเพื่อบูชาเทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ พอตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ได้ไต่ลง
มาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันส้าเร็จ 

 เย็น           รับประทานอาหารค่า้ (มื อที ่2) จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พกั: MUSHO HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที ่3) 
  น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ระยะทาง 230ก.ม/ใช้เวลา3

ช.ม)เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั งแต่ก่อนคริสตกาลหลังจากที่ตกเป็น
อาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่ง
สุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันท่ี 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรง
อาบน ้า ตลอดจนก้าแพงเมืองที่พักส้าหรับกองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึเป็น
เมืองท่าที่เหมาะในการท้าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ และ คูซาดาสึเพ่ิง
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ.1980 เข้าชม 

  ►เมอืงโบราณเอฟฟซิสุ City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of 
Celsus และอาคารส้าคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 

  ►บ้านพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ นพระชนม์ในบ้านหลังนี  ถูก
ค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 
1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะ
ค้นหาบ้านหลังนี  จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี 
ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน ้าสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่้ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก้าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า 
หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน้าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน   

วันที3่       เมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary – เมืองปามุคคาเล ่ 
       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

                                                                                               



                             

  ►ชอ้ปปิง้ ณ ศนูยผ์ลติเสื อหนงัคณุภาพสงูซึง่ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั งยังผลิตเสื อหนังส่งให้กับแบ
รนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื อที่4) 
  ►เมอืงปามคุคาเล(่Pamuk kale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใช้เวลา 2.40 ช.ม ) ค้าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 

“ปราสาทปุยฝ้าย”เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ นจากธารน ้าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส 
เย็น   รบัประทานอาหารค่า้ (มื อที่5) 
  ที่พกั: NINOVA THERMAL 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที6่) 
►เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ก่อตั งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื อที่7) 
►ปราสาทปยุฝา้ย ปามคุคาเล่  น้าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคา
เล่ เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น้าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้าง
ของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดู
เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั นจะแข็ง
เป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น ้าแร่นี มีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน้ามาด่ืม 
เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดัน
โลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ น้าท่านออกเดินทางสู่ เมอืง
คอนยา่ (Konya) เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็น
อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั นเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น ้าของประเทศ 

เย็น   รบัประทานอาหารค่า้ (มื อที่8) 
ที่พกั: OZKAYMAK PARK HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที9่) 
น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิ
ประเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 
►คาราวานสไลน ์(ระยะทาง 485 ก.ม /ใช้เวลา 6 ช.ม )  ที่พักกองคาราวานในอดีตของ สุลต่านฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตั งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดินเคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท้าด้วยหินอ่อนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงก ลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน ้า และห้องนอน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื อที1่0) 
►นครใตด้ินเมอืงไคมกัลี (Çardak Underground City)เป็นการเจาะเข้าไปในภูเขาหินลาวา ท้าเป็นช่องๆ คล้ายถ ้ามากกว่า แต่
ก็แน่นอนมีส่วนที่ขุดเจาะลึกลงไปใต้ดินด้วย 
►เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใช้เวลา 1.40 ช.ม ) 

วันที่ 4         เมืองปามุคคาเล ่– เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองคอนย่า                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

วันที่ 5      เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินเมืองไคมักลี-ชมระบ้าหน้าท้องตรุกี           อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
          



                             

เย็น  รบัประทานอาหารค่า้ (มื อที1่1) พเิศษ!!! น้าทา่นชมระบ้าหนา้ทอ้งตรกุ ี(Belly Dance) เป็นการเต้นร้าที่เช่ือกันว่าเก่าแก่สุด
อย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 ปี ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผู้เป็นแหล่งที่มาของ
พลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอื อให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายร้าที่เน้น
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื อท้องและสะโพก ช่วยให้นางร้ามีร่างกายแข็งแรง (พรอ้มเสริฟ์ Local Drink ไมจ่า้กัด) จากนั นน้าท่าน
เข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 ที่พกั: FOSIL CAVE HOTEL 4* หรอื โรงแรมสไตลถ์ ้า หรอืเทยีบเทา่ 
 เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนนิสูงบนภเูขาและแต่ละชั นไมม่ีลิฟต์ ต้องยกกระเปา๋ขึ นบันได ด้วยสภาพพื นทีไ่ม่เหมาะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน้าให้ทุกทา่น แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 

ใบส้าหรับพักแรม 1คืนและชุดส้าหรบัวันรุ่งขึ นกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้บนรถทัวร์ได้  
  แต่รบกวนส้ารวจส่ิงของมีค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้าเกิดของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้าใดๆทั งสิ น/กรณโีรงแรมสไตล์ถ ้าจ้านวนห้องไม่เพยีงพอ หรือติด

เทศกาล ขอสงวนสิทธิปรบัไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษทัจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที1่2) 
หมายเหต:ุ ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ นบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกีย ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ นบอลลูน 1 ท่าน ราคาประมาณ 250  
USD ) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่
เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์

ไม่รวมค่ารถ Jeep 1 ท่าน ราคาประมาณ 120 USD) 
  น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงเกอเรเม (Goreme) 

  ►ชมพพิิธภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum)เป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์
ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ้านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื อที1่3) 

วันที่ 6      เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองอังการา                                        อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น      
   



                             

►โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามคิ (Pottery)และรา้นจิวเวอรร์ี ่Jewellery อิสระกับการเลือกซื อสินค้าและของที่ระลึก
ได้ตามอัธยาศัย และน้าท่านเดินทางสู่ เมอืงองัการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใช้เวลา 3.30 ช.ม ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั งอยู่
บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) 

เย็น  รบัประทานอาหารค่า้ (มื อที1่4)  
ที่พกั: THE ANKARA HOTEL 4* หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที1่5) 
  น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใช้เวลา 5 ช.ม ) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื อที1่6) 
►ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั เป็นชอ่งแคบที่เชือ่มทะเลด้า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) 
ความยาวทั งสิ นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของ
ทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ
ตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา  

►Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพื นเมืองของตุรกี ท่านสามารถเลือกซื อของฝากได้ใน
ราคาย่อมเยา 

เย็น   รบัประทานอาหารค่า้ (มื อที1่4) 
เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ตามคลินิกที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี  ส้าหรับการ
กรอก Thailand pass เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ 72 ชั่วโมง  
ที่พัก: GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที1่8) 
►สเุหรา่สนี ้าเงนิ(Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงาม (ภายในอาจมีการปรับปรุง ท้าให้บางช่วงไม่
สามารถชมด้านในได้) *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียมผ้าคลุมไว้ส้าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสี
น ้าเงิน* 
►ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึ่งคั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟีย Hagia Sophia ใช้เป็นสนามแข่งม้า
และแข่งรถศึก(Chariot Racing)  
►สเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี (Mosque of Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์) 

วันที ่7      เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ ์                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
            

วันที ่8     เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน ้าเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- พระราชวังทอปกาปี                             อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         



                             

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื อที1่9) 
►พระราชวงัทอปกาป ี(Topkapi Palace) อดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปี
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ  มหาสมบัติอันล ้าค่า (ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร)   

เย็น  รบัประทานอาหารค่า้ (มื อที่20)     
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก ประเทศตุรกี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01.45 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด แบบ “Test & Go” 
ยังคงต้องท้าการจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 ** 

Update 20/1/2565 
 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรอืวันหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคา้นงึถงึผลประโยชน์ของทา่นเปน็หลกั 
เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทุกกรณี 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 
► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
ผู้เดินทางจ้าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงกอ่นการเดินทาง หรอื การทดสอบแบบ Antigen 
Rapid Test (ART) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง (ภาษาอังกฤษทั งหมด) น้ามาใช้ในการเช็คอินบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ เค้าท์เตอรส์ายการบิน  
► เอกสารทีต่้องท้าการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)     
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสารใบรบัรองที่ได้รับวัคซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็ม     
4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.ก่อนการเดินทาง หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไม่เกิน48 ชั่วโมง 

(ภาษาอังกฤษทั งหมด) 
5. ข้อมูลส่วนตัวท่ีต้องใช้ในการกรอกเขา้ประเทศตรุก ี

วันที ่9       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         



                             

 

► ก่อนเดินทางเข้าประเทศตุรกี  
ส้านักงานสาธารณสุขตุรกกี้าหนดให้ชาวตุรกีและชาวต่างชาติทีจ่ะเดินทางเข้ามาในจุรกจีะตอ้งลงทะเบียนล่วงหน้า 72 ชั่วโมง – 4 วัน ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศ

ตุรดีที่เว็บไซต์ Entry Form เพื่อรับ QR CODE / HES CODE (มิเช่นนั นจะโดดปรับ หรอืโดนปฏิเสธการเดนิทางเข้าประเทศ) 
► เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื อโควิด แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. กอ่นการเดินทาง หรือ การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่
เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ภาษาองักฤษทั งหมด) ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง 
► ผู้เดินทางเข้าประเทศตรุกี จะตอ้งได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว  
ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศตรุกีรับรอง มี ดังนี   
AstraZeneca/Oxford vaccine 
Johnson and Johnson 
Moderna 
Pfizer/BionTech 
Sinopharm 
Sinovac 
COVAXIN 
Covovax 
Nuvaxovid 
►ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนดิที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวคัซีนครบถ้วน 
 

►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส้าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  
ชั นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย  
ขั นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส้าหรับชาวต่างชาติเท่านั น) 

ขั นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จ้าเป็นตามรายละเอียดขั นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” ส้าหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั นตอนที่ 3 : เอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19  
โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
ขั นตอนที่ 4 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดิน
ทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสนามบินที่ท่านมาถึง 

2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก้าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 เพื่อรอ
ผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 



                             

ขั นตอนที่ 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื อโควิด-19  
เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  
 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 

► การเดนิทางครั งนี จะตอ้งมผีู้โดยสารจา้นวน 15 ท่าน กรณไีมถ่งึ 15 ทา่น 
    - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน 
    - หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษิัทฯจะท้าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหน้ากอ่นการ เดนิทาง 15 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 
     โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
► กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 
► การจองทัวรแ์ละช้าระคา่บรกิาร  

             - กรณุาช้าระคา่มดัจา้ ท่านละ 20,000 บาท  
กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
กรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน 
             - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน
จ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั น  

► ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) และ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 
จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

► โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า 
►หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

► การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน ้าใจกับผู้
ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

►เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
อตัราคา่บรกิารนี รวม 

► ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
► ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4-5 ดาว ส้าหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขัน
กีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ้าเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่าย
พักเด่ียวเพิ่ม) 



                             

► ค่าอาหารครบทุกมื อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง 
► ค่ารถตลอดรายการทัวร์ 
► ค่าอัตราเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ 
► เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กา้หนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ ไม่เกนิ 30 
กโิลกรมั ถอืขึ นเครือ่งไดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั ไม่สามารถซื อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 
หากน ้าหนักเกินท่านจะต้องช้าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
► ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
   ไม่รวมประกันสุขภาพ  
► ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ช้านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
► ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 7 เมื่อเดินทางถึงตุรกี (สามารถใช้ส้าหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วย) 
 
อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 
► ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
► ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรอื 2,400 บาท ตลอดทริ
ปการเดินทาง 
► ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
► ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส้าหรับราคานี ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
► ค่าท้าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก้าหนด 
► ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
► ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว 3. ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่ 4.  ส้าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชี
เงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช้าระค่าบริการต่างหาก (ส้าหรับหนังสือ
เดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
► แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 และค่าตรวจหาเชื อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั ง พร้อมรถรับสง่
สนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมส้าหรับท่านที่สนใจ) 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั งหมด 



                             

7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลงัจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. บริการน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท้าไว้ส้าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และ
ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื อประกันสุขภาพในระหว่างการ
เดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 
15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 
17.การเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันท่ีออกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ต้องกักตัว 7 วัน ตามนโยบาย
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

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