
   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง   
เมษายน-พฤษภาคม 65 

ราคา 
พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ 
อังคาร – จันทร ์ 26 เมย. – 02 พค.65 32,993.- +4,500.- 
พฤหัสบดี – พุธ 12 – 18 พค.65 32,993.- +4,500.- 

 

*หากลูกค้าติดโควิดที่ตุรกี รักษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย* 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลด 3,700.-  

มัดจำได้ 10,000.- ชำระก่อนเดินทางได้ 20 วัน 

**20 คน การันตีออกเดินทาง** 

อัตราค่าบริการรวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   

• ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน & ภาษีสนามบินแล้ว หากมีการเปล่ียนแปลงของภาษีสนามบิน หรือ ภาษีน้ำมัน 
ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เปล่ียนแปลงตามจริง ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  

• ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  

• ค่าที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

• ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

• ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต

,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียม 



 
 
 

• หนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น  

• ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่)และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,700 บาท /ตลอดการ
เดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง  

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
• ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดใหแ้ก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหาย

จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับ
ทุกท่าน) 

• ค่าตรวจ RT-PCR TEST 

 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น 

กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจ

มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

  
**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็น

สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

1. ในการจองกรุณา ชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด 
ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงิ นค่าทัวร์
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ  และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 



 

 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและ
จ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุ
ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)  

 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น  พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม  และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็

ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 



 
 
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
16. ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรอง

ตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรอง
ยานพาหนะ 

 

มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอพร้อม 
2.มีวัคซีนพาสปอร์ต(ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค์ https://travelintervac.ddc.moph.go.th/moph/ 
3.ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (ฉีดวัคซีนไขว้ก็เข้าประเทศ

เวียดนามได้)  หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวัน
เดินทาง) 

4. *กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องมีผลตรวจโควิด โดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 
ชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)  

5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลับประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับ QR CODE ทางอีเมล์ไว้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ตอน
ขาเข้าประเทศไทย 

6.กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประเทศไทย ลงในลิ้งค์  https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 72 ชั่วโมงและ
ต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน 

ระหว่างเดินทาง 
- ระหว่างการเดินทางมีการตรวจโควิด-19 ตรวจแบบ RT-PCR  ผลการตรวจใช้ก่อนขึ้นเครื่อง (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์  35 USD)  
เดินทางกลับเข้าประเทศไทย 
1.เตรียม QR CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ ตม.ไทย กรณี

ไม่มี QR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย 
2.คนไทยที่เดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดย

ไม่ต้องกักตัว ภายใต้โครงการ TEST & GO บนเงื่อนไขดังนี้  
- วันที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย ทำการจองตรวจโควิด-19 (ตรวจแบบ RT-PCR) และจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรือ 

ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์) 
- รอผลที่โรงแรมที่กักตัวจนกว่าจะได้รับผลแจ้งตรวจเป็นลบ หากผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นที่หรือจังหวัดอื่นได้ 
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและเดินทางพร้อมผู้ปกครองสามารถเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ TEST & GO 
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศ
ของทางรัฐฯและประเทศท่ีเดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  *กรุณาอ่านเงื่อนไข
ข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน*  จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อกำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
* กรณีระหว่างท่องเที่ยวตรวจพบเชื้อโควิดที่ประเทศตุรกี  รับการรักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย(มีเจ้าหน้าที่ของทางรัฐฯมารับไปรักษาตาม

สถานท่ีท่ีทางตุรกีกำหนด ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 7 วัน) หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากการรักษาโควิดของตุรกี. 

https://travelintervac.ddc.moph.go.th/moph/
https://register.health.gov.tr/


 



 
 

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