IST74TK1 TURKEY 7 วัน 4 คืน BY TK APR-MAY 2022

1

อิสตันบลู (ISTANBUL)  อังการา (ANKARA)  คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)
สุสานอตาร์เติรก์ ❖ นครใต้ดนิ คาร์ดคั ❖ พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ❖ หุบเขาพาซาแบค

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ❖ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ❖ ฮิปโปโดรม ❖ สุเหร่าสีนำ้ เงิน ❖ แกรนด์บาร์ซาร์

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
กำหนดการเดินทาง

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.
23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ สายการบิน
TURKISH AIRLINES (TK) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง.
เดินทางสู่ ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันทีส่ อง

สนามบินอิสตันบูล(ประเทศตุรกี)-เมืองอังการา-สุสานอตาเติรก์ (ATATURK)

06.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สนามบินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง)
☞ เดินทางสู่ เมืองอัง การา (Ankara) เมือ งหลวงของประเทศตุร กี เมือ งที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล มี
ความสำคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกีและเป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ ศูนย์กลางของ
การค้าขาย ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ ชม สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) หรือ อะนิต กาเบอร์ (Anitkabir) อนุสรณ์สถานและสุสานของ
รัฐบุรุษของประเทศตุรกี มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Mustafa Kemal Atatürk) ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของตุรกี
นายทหารที่มีความสามารถ เป็นผู้บังคับบัญชาของจักรวรรดิออตโตมันเพียงคนเดียวที่ไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 สร้างขึ้น
ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 เพื่อรวบรวมประวัติและข้าวของเครื่องใช้ของอตาเติร์ก ภายในยังมีสิ่งที่น่าสนใจอี กมากมายให้ได้
ชม.

เที่ยง
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ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 ที่พัก THE ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองอังการา-เมืองไกเซรี(KAYSERI)-นครใต้ดินชาดัค(UNDERGROUND CITY OF CHADAK)-เมืองคัปปาโด
เกีย(CAPPADOCIA)
(B/L/D)
เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
☞ เดินทางสู่ เมืองไกเซรี (Kayseri) สมัยโบราณใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์คัปปาโดเกียนและเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองเก่าสร้างด้วยหินภูเขาไฟสีดำและยังมีสถานที่ปรักหักพังโบราณจำนวนมาก (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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☞ ชม นครใต้ดินชาดัค (Underground City of Chadak) เมื่อ 2-3 พันปีก่อนคริสตกาล ชาวคัปปาโดเชียได้มีการ
สร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการบุกรุกของชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีก
หลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถ์คริสจักร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อน้ำ ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอม
อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้น ให้ท่านได้ชมความมหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพ
ประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร.
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ค่ำ

☞ เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (Katpatuka) เมืองมหัศจรรย์ทไี่ ด้รับการ
ประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1985 ตั้งอยู่บนพื้นที่ๆ เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ชื่อ เออร์ซีเยส
(Erciyes) เมืองนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นที่ทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน
ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว
และอีกไฮไลท์ของเมืองนี้คือเป็นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงามที่สุด
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

 ที่พัก UCHISAR KAYA OTEL (โรงแรมถ้ำ) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองคัปปาโดเกีย-* OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย *-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -หุบเขา
นกพิราบ(PIGEON VALLEY)–หุบเขาพาซาแบค(PASABAG VALLEY)
(B/L/D)

เช้ามึด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม)
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia Balloon View) ☂ ขึ้นบอลลูน สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระ
อาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผัส
บรรยากาศมุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว ☂ (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อสอบถามจองออพชั่นและชำระเงินได้ที่หัวหน้า
ทัวร์ ประมาณ 230 USD/ท่าน *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม* โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นสำคัญ)
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BALLOON

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
☞ ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) สถานทีแ่ ห่งนี้เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ำหินหลาย
ลูกเพื่อทำเป็นโบสถ์สำหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เป็นถิ่นฐานที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่ก่อนคริสตกาลและยังเป็น
สถานที่ซึ่งชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภัยการล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโ ลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคัปปาโดเชียน (Cappadocian)
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เที่ยง

ค่ำ

☞ แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้
นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่ ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบไว้เพื่อนำมูลมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็น
ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) และยังมีต้นไม้จำลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย.
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ ชม หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคล้ายมีหมวกวางอยู่บนสุด อดีตเมื่อ 1,500
ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบาทหลวงไซมอนที่เดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาที่ปฏิบัติธรรมและได้มาเจอสถานที่
แห่งนี้ (Hermitage of St.Simon) และเป็นที่นิยมสำหรับพระอีกหลายองค์ในเวลาต่อมา จนได้รับอีกสมญาว่า The Valley Of
The Monks.
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 ที่พัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมือ งคัปปาโดเกีย -เมืองโบลู(Bolu)-ทะเลสาบอะบันท์ (ABANT LAKE)-เมืองอิส ตันบูล (ISTANBUL)-ตลาด
เครื่องเทศ (SPICE MARKET)
(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
☞ เดินทางสู่ เมืองโบลู (Bolu) จังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ตั้งอยู่ระหว่าง อังการาและอิสตันบูล เป็นเมืองที่
มีเรื่องราว โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตที่ยัง คงใช้ชีวิตแบบชาวพื้นเมืองของตุรกี อิสระพักผ่อนบนรถ
พร้อมผ่านชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ ชม ทะเลสาบอะบันท์ (Abant Lake) ทะเลสาบน้ำจืดทางตะวันตกเฉียงเหนือตุรกี ก่อตัวขึ้นจากการเกิดแผ่นดินถล่ม
ครั้งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,328 ม. กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตุรกีและชาวต่างชาติ
เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ป่าไม้ วิวภูเขาที่สมบูรณ์สวยงาม อิสระเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย.

เที่ยง
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☞ เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองสำคัญอันดับ 1ของประเทศ เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส)และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีตอิส ตันบูล
เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป.

☞ สู่ ตลาดเครื่องเทศ (Spice Market) ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 เป็นตลาดในร่ม
และเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิสตันบูล สินค้าส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก ทั้งยังมีถั่วชนิดต่าง ๆ รังผึ้ง น้ำมันมะกอก
ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ ฯลฯ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
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ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เมืองอิสตันบูล-มัสยิดคัมลิกา (CAMLICA)-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS CRUISE)-สวนอีเมอร์
กัน (EMIRGAN PARK)-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA)-ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สุ เ หร่ า สี น ้ ำเงิน (BLUE MOSQUE)-แกรนด์บ าร์ ซ าร์ (GRAND BAZAAR)-จั ต ุ ร ั ส ทั ก ซิม สแควร์ (TAKSIM
SQUARE)-สนามบินอิสตันบูล
(B/L/-)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ข้อกำหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่าและจำเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม **
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูปและเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ
👳 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาวและเสือ้ แขนยาว ไม่รดั รูป 🧕

☞ ชม มัสยิดคัม ลิกา (Camlika) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สถานที่สำหรับละหมาดอิสลามสร้างเสร็จและเปิดในเดือน
มีนาคม 2019 ตั้งอยู่ที่บนเนินเขาคัมลิกา มีการจัดแสดงงานศิลปะ แกลเลอรี่ ห้องสมุดและห้องประชุม
☞ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเลมาร์มา
(Sea Of Marmara) มีความยาวประมาณ 32 กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าที่สุดของยุโรปและ
เอเชียมาพบกันที่นี่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกี
อีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งสองข้างทางไม่ ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือ
บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีตุรกีและมีป้อมปืนตั้งเรียงราย.
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ ชม สวนอีเมอร์กัน (Emirgan Park) สวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายน
ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะใช้เป็น สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 โดยแท้จริงแล้วประเทศตุรกี
เป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็น ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอกทิว
ลิปหลากสีหลายสายพันธุ์นับเป็นล้านๆ ดอกและดอกไม้ชนิดอื่น ได้ตามอัธยาศัย (หมายเหตุการชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศในแต่ละปี)
☞ ชม สุ เ หร่ า เซนต์ โ ซเฟี ย (Mosque Of
Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์
ฮ า ย า โ ซ ฟ ี อ า ห ร ื อ ฮ า เ จ ี ย โ ซ เ ฟ ี ย Hagia
Sophia Museum 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ในอดีต เป็นโบสถ์ท างศาสนาคริส ต์ ศ าสนา
นิกายออร์โธดอกส์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน
เป็นผู้สร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประชุม
สวดมนต์ของชาวมุสลิม และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง.

☞ ชม จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ
จักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะ
ในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์
เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้น
ที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7
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☞ ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรม
เป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับ
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7
ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง

☞ สู่ ย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand Bazaar) ซึง่ เป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาด
ค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกี
อย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ
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☞ จตุรสั ทักซิมสแควร์ (Taksim Square) เป็นที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่อำเภอที่สำคัญมีชื่อเสียงสำหรับร้านอาหาร,
ร้านค้า, และโรงแรม ที่นี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของอิสตันบูลสมัยใหม่โดยมีสถานีกลางของเครือข่ายรถไฟใต้ดินอิสตันบูล.
 อิสระรับประทานอาหารเย็น (*** แนะนำให้ทา่ นลองลิม้ ชิมรสสเต็กชื่อดัง SALT BAE * ราคา 120 USD NUSR - ET
STEAKHOUSE (SALT BAE) MENU : Goat Cheese Salad, Onion Flower, Spinach, Baked Potato or Home Made
Fries, Beef Fillet, Marinated Sliced Beef, Rock of Lamb, 1 Soft Drink, Water หากท่า นสนใจกรุณ าแจ้ง เจ้า หน้าที่
ล่วงหน้าเพื่อทำการจองค่ะ ***)
อิสระท่านตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล

วันที่เจ็ด

สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ

01.45 น.
15.25 น.

เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.

ร้านช้อปปิง้ : ระหว่างทางแวะร้านช้อปปิง้ โรงงานพรม , โรงงานจิวเวอร์รี่ , เครือ่ งปัน้ ดินเผา , โรงงานเครือ่ งหนัง , ร้านขนม
หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ
ของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เ ดินทางเป็น
สำคัญ.

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง
พฤหัสบดี-พุธ

12 - 18 พค.65

ราคา
ผูใ้ หญ่
34,999.- 29,999.-

พักเดีย่ ว
+4,500.-

** หมายเหตุ กรณีทผี่ ู้เดินทางตรวจพบเชือ้ โควิด (COVID) ขณะท่องเทีย่ วในประเทศตุรกี รับการรักษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย **











อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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1.
2.
3.
4.
5.

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ (บางสถานที)่ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระทีส่ นามบิน ณ วันเดินทาง
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ ัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ทา่ นเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
ค่าตรวจ RT-PCR TEST
เงือ่ นไขการให้บริการ
ในการจองกรุณา ชำระค่ามัดจำทัวร์ทา่ นละ 10,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้า
ท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละ
สิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก
- เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก
เดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น
ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่าน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)
1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10
วันก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตั ว
นักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่
สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จา่ ย
ใดๆ ทั้งสิ้น
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท
กำกับเท่านั้น
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
16. ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดิน ทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

มาตรการท่องเทีย่ วแบบ NEW NORMAL
ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย
1.ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอพร้อม
2.มีวัคซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนใน
แอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
3.ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (ฉีดวัคซีนไขว้ก็เข้าประเทศเวียดน ามได้)
หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวันเดินทาง)
4. *กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องมีผลตรวจโควิด โดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมง
(ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
5.ลงทะเบียน THAILAND PASS ก่อนกลับประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับ QR CODE ทางอีเมล์ไว้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ตอนขาเข้า
ประเทศไทย
6.กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประเทศตุรกี ลงในลิ้งค์ https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเข้าประเทศตุรกี 72 ชั่วโมงและต้อง
แสดงเอกสารที่ยืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

ระหว่างเดินทาง
- ระหว่างการเดินทางมีการตรวจโควิด-19 ตรวจแบบ RT-PCR ผลการตรวจใช้ก่อนขึ้นเครื่อง (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์ 35 USD)

เดินทางกลับเข้าประเทศไทย
1.เตรียม QR CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ ตม.ไทย กรณีไม่มี QR
CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย
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2.คนไทยที่เดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกัก
ตัว ภายใต้โครงการ TEST & GO บนเงื่อนไขดังนี้
- วั น ที ่ เ ดิ น ทางกลั บ เข้ า สู ่ ป ระเทศไทย ทำการจองตรวจโควิ ด -19 (ตรวจแบบ RT-PCR) และจ่ า ยค่ า ห้ อ งพั ก ที ่ โ รงแรม SHA+ หรื อ
ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
- รอผลที่โรงแรมที่กักตัวจนกว่าจะได้รับผลแจ้งตรวจเป็นลบ หากผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นที่หรือจังหวัดอื่นได้
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและเดินทางพร้อมผู้ปกครองสามารถเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ TEST & GO
หมายเหตุ : เงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทางบริษทั ฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯ
และประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ *กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียด
ก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน* จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อกำหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอ บทุก
กรณี.
* กรณีระหว่างท่องเที่ยวตรวจพบเชื้อโควิดที่ประเทศตุรกี รับการรักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย(มีเจ้าหน้าที่ของทางรัฐฯมารับ ไปรักษาตามสถานที่ที่ทาง
ตุรกีกำหนด ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 7 วัน) หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากการรักษาโควิดของตุรกี.
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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