
                             

 
 

 

***เงื�อนไขการเดนิทางเขา้ออกมกีารเปลี�ยนแปลงได*้** 
>>ขึ�นอยูก่บัมาตรการของภาครฐั, ของแตล่ะประเทศ, สายการบนิ<< 

*โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลี�ยนแปลงและสลบัสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามสถานการณ์และความเหมาะสม* 

✔รหสัทวัร ์ ll  ITKTK02   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE :  ITKTK02 Merhaba Turkey 9D 6N BY TK 
เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  นํ �าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง 30 กก. 

** สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไม่ตอ้งขอวซีา่ ** 
พักโรงแรม 4 ดาวของตุรก/ี พักโรงแรมสไตลถํ์�า 1 คืน / 
ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง/พรอ้มเสร์ิฟ Local Drink ไม่จํากัด 

ขึ�นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกยี 

 เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝันของนกัเดนิทาง ที8ย ิ8งใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม  
 Canakkale ,Troy ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจํ้าลองแห่งเมืองทรอย  
 Kusadasi ไปยังบา้นของพระแม่มารีที8เชื8อว่าเป็นบา้นที8พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่  
 Pamullale ชมดนิแดนอันน่าอัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย 
 Cappadocia เพลดิเพลนิไปกับดนิแดนแห่งเทพนิยายคปัปาโดเกีย ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง/ขึ�นบอลลูนชมความ

งามของเมอืงคปัปาโดเกยี 
 Istanbul ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที8เชื8อมทะเลดํา ชมความงดงามของแผ่นดนิ 2 ทวีป สุเหร่าสี

นํ�าเงนิ ฮปิโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี 
 พเิศษ!!!ชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมืองที8ตลาดสไปซ ์ 

 
Option Tour >> ขึ�นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์ นั8งรถ Jeep Safari ชมววิภเูขา
รูปทรงต่างๆอย่างใกลช้ดิ (ไม่รวมในค่าทัวร์) 
 
� FLIGHT: 
DEPARTURE :    

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี�ยว/
เดนิทางคน
เดยีว เพิ�ม 

 
ที�น ั�ง 

 
หมายเหต ุ

12 – 20       เม.ย 2565 48,900  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

ราคาเด็กไม่เกนิ 2 ปี 
(Infant) 

คดิ 50% ของค่าทวัร์ 
 

 
 

 
 

12,500 

15  
 
 

ราคารวมตรวจ 
RT-PCR 1 คร ั�ง

ที�ตุรก ี

26 เม.ย – 4  พ.ค 2565 42,900 15 

11 – 19       ม.ิ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 



                             

RETURN       :   

 
20.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั�น 4 ประตู 10 

เคาท์เตอร ์U สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที8บริษัทฯคอยตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋าก่อนขึ�นเครื8อง   (ลูกคา้จําเป็นแสดงผลตรวจแบบ RT-PCT 
ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง หรือ การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test 
(ART) ไม่เกนิ 48 ชั�วโมงก่อนเดนิทาง (ภาษาองักฤษทั�งหมด)  

 
ลูกคา้จําเป็นแสดงเอกสารดังนี� 
1. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื�อโควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ อย่างนอ้ย 72 ชม.ก่อนการเดนิทางหรือ การ

ทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกนิ 48 ชั8วโมงก่อนเดนิทาง (ภาษาอังกฤษทั�งหมด) (ลูกคา้
จัดเตรียมดว้ยตนเอง) 

2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารที8ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซนี
พาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ี8อยู่ต่างจังหวดัสามารถขอไดท้ี8สาธารณสุขจังหวัด (ลูกคา้
จัดเตรียมดว้ยตนเอง) 

3. นักท่องเที8ยวจะตอ้งลงแอพพลเิคชั8นในโทรศัพท์มือถือ Hayat Eve Sigar (ลูกคา้ลงแอฟในมือถือ) 
4. กรอกแบบฟอร์ม Entry Of Turkey 72 ชั8วโมง – 4 วัน ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศตุรกี (บรษัิทบรกิารช่วย

ลงทะเบียน) 

 

**เวลานัดหมาย,สายการบินและไฟท์บินอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ กรุณาดูตามใบนัดหมายเท่านั&น** 
**หากท่านต้องจองตั� วภายใน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง**  กรุณารอให้กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางก่อนจองตั�ว 

ทวัร์แนะนาํให้ท่านจองตั�วแบบเปลี#ยนแปลงวนัและเวลาบินได้ ทวัร์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆหากมีการเปลี#ยนแปลง 

23.00 น. นําท่านเดนิทางออกสู่ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� 
TK069 

 
 
 

05.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอตาเตริก์ ประเทศตุรก ีนําท่านผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิีการทาง
ศุลกากร (เวลาทอ้งถิ8นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั8วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื8อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา)  

เชา้ นําท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง305ก.ม/ใชเ้วลา4.30ช.ม)ซึ8งเป็นศูนย์กลางการคา้
ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป 

  เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 1) 

วนัที�1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานอสิตนับลู 
 

วนัที�2     เมอืงชานคัคาเล - Hollywood of Troy – เมืองทรอย – Trojan Horse                                � อาหาร เที�ยง,เย็น 

 



                             

บ่าย  นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กับมา้ไมจํ้าลองแห่งทรอย (Hollywood of 
Troy) มา้ไมท้ี8มีชื8อเสยีงโด่งดังมากที8สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์
เรื8องทรอย (Troy) เป็นหนึ8งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัย
นั�นที8ชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มืองทรอยเพื8อเป็นของกํานัล แต่ได ้
แอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื8อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้
เมืองจนทําใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึ8งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อัน
ชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 

  ►เมอืงทรอย (Troy) นําทา่นชมมา้ไมเ้มืองทรอย (Troy) หรือ มา้
โทรจัน (Trojan Horse) เป็นมา้ขนาดใหญ่ที8ทํามาจากไมใ้น
ประเทศตุรกี ซึ8งมีชื8อเสยีงมาจากภาพยนตร์ Troy เป็นมา้ไมท้ี8โด่งดัง
ที8สุด มา้ไมเ้มืองทรอยนี�เกดิขึ�นจากอุบายของโอดสิเซยีส ในการทํา
สงครามบุกเขา้เมืองทรอย เป็นการสูร้บกันระหว่างกองทัพของชาว
กรีก และกองทัพของชาวทรอย หรือชาวโทรจันที8มีป้อมปราการ
แข็งแรง หลังจากที8รบยืดเยื�อมานานกว่า 10 ปีแลว้ ในที8สุดกองทัพ
กรีกก็ไดค้ดิแผนการที8จะตีกรุงทรอยใหไ้ด ้โดยการออกอุบายสรา้งมา้
ไมจํ้าลอง หรือที8เรียกกันว่า มา้ไมเ้มืองทรอยขึ�นมา แลว้ลากไปวางไว ้
หนา้กําแพงเมืองทรอย เพื8อใหท้หารกรีกแสรง้ทําเป็นถอยออกไป เมื8อ
ชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการที8ทางฝ่ายกรีกสรา้งขึ�นมา
เพื8อบูชาเทพเจา้ และถอยไปแลว้จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและฉลอง
ชัยชนะ พอตกดกึ ทหารกรีกที8ซ่อนตัวอยู่ในมา้ไม ้ก็ไดไ้ต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นอันสําเร็จ 

 เย็น          � รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที� 2) จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที8พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที�พกั: MUSHO HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื8อโรงแรมที8ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
 
 
 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 3) 
  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ระยะทาง 230ก.ม/

ใชเ้วลา3ช.ม)เป็นท่าเรือธรรมชาตทิี8ใชม้าตั �งแต่ก่อนครสิตกาล
หลังจากที8ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด 
พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที8 1 และสุสต่านออสมันที8 2 
ไดส้รา้งสุเหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํ�า ตลอดจนกําแพงเมืองที8พัก
สําหรับกองคาราวาน เพื8อใหคู้ซาดาสเึป็นเมืองท่าที8เหมาะในการทํา
การคา้ระหว่างยุโรปและแอฟรกิาใต ้และ คูซาดาสเึพิ8งเป็นที8นิยมของ
นักท่องเที8ยวเมื8อปี ค.ศ.1980 เขา้ชม 

  ►เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที8เป็น
สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of 
Celsus และอาคารสําคัญอีกแห่งคือวหิารแห่งจักรพรรดเิฮเดรียน 
Temple of Hadrian 

  ►บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึ8งเชื8อกันว่าเป็นที8สุดทา้ยที8พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ�นพระชนม์
ในบา้นหลังนี� ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชื8อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอรชิ Anna 
Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที8ไวใ้นหนังสอือย่างละเอียดราวกับเห็น
ดว้ยตาตนเอง เมื8อเธอเสยีชวีติลงมีคนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี� จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่
มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชั �นเดียว ภายในมีรูปปั�นของพระแม่มารี ซึ8งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี8 16 ได ้
เคยเสด็จเยือนที8นี8 บรเิวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกนํ�าสามก๊อกที8เชื8อว่าเป็นก๊อกนํ�าที8มีความศักดิ{สทิธิ{ แทนความเชื8อ
ในเรื8อง สุขภาพ ความรํ8ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ�าเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึ8งมีความเชื8อว่า หากตอ้งการใหส้ิ8ง
ที8ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน   

วนัที�3       เมอืงทรอย - เมอืงคูซาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มาร ีHouse of Virgin Mary – เมอืงปามุคคาเล่  
      � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น 



                             

  ►ชอ้ปปิ�ง ณ ศูนยผ์ลติเสื�อหนงัคุณภาพสูงซึ8งตุรกีเป็นประเทศที8ผลติหนังที8มีคุณภาพที8สุด อีกทั �งยงัผลติเสื�อ
หนังส่งใหกั้บแบรนด์ดังในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ไดต้าม
อัธยาศัย 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�4) 
  ►เมอืงปามุคคาเล่(Pamuk kale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใชเ้วลา 2.40 ช.ม ) คําวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี 

หมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย”เป็นนํ�าตกหนิปูนสขีาวที8เกดิขึ�นจากธารนํ�าใตด้นิที8มีอุณหภูมปิระมาณ 35 องศา
เซลเซยีส 

เย็น  � รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที�5) 
  ที�พกั: NINOVA THERMAL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื8อโรงแรมที8ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

 
 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�6) 

►เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ก่อตั �งโดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที8 1แห่งแพร์กามุม 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�7) 

►ปราสาทปยุฝ้าย ปามุคคาเล่  นําท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย 
ปามุคคาเล่ เมืองแห่งนํ�าพุเกลือแร่รอ้น นําท่านชมหนา้ผาที8ขาว
กวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ�า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและ
นํ�าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปุย
ฝ้าย นํ�าแร่ที8ไหลลงมาแตล่ะชั �นจะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็น
รูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหัศจรรย์ นํ�าแร่นี�มีอุณหภูมปิระมาณ 33-35 
องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามาดื8ม เพราะ
เชื8อว่ามีคุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความ
ดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว
โรมันเชื8อว่านํ�าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้นําท่านออกเดนิทางสู่ 
เมอืงคอนยา่ (Konya) เป็นเมืองที8นิยมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเตร์ิก ซึ8งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตร์ิกในตุรกี หรือที8ยุคนั�นเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ขา้วอู่นํ�าของประเทศ 

เย็น  � รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที�8) 
ที�พกั: OZKAYMAK PARK HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื8อโรงแรมที8ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�9) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ซึ8งองค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมือง
ที8มีลักษณะภูมปิระเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 
 
►คาราวานสไลน ์(ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเ้วลา 6 ช.ม )  ที8พักกองคาราวานในอดตีของ สุลต่านฮานี (Sultan 
Han Caravanserai) ตั �งอยู่ที8หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิเคย์โคบาท ราวศตวรรษที8 13 ประตู
ทําดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงก ลางเป็นสุเหร่า ส่วนบรเิวณอื8นจัดเป็นครัว หอ้งนํ�า และหอ้งนอน 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�10) 
►นครใตด้นิเมอืงไคมกัล ี(Çardak Underground City)เป็นการเจาะเขา้ไปในภูเขาหนิลาวา ทําเป็นช่องๆ 
คลา้ยถํ�ามากกวา่ แต่ก็แน่นอนมีส่วนที8ขุดเจาะลกึลงไปใตด้นิดว้ย 
►เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเ้วลา 1.40 ช.ม ) 

เย็น � รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที�11) พเิศษ!!! นําท่านชมระบําหนา้ทอ้งตรุก ี(Belly Dance) เป็นการเตน้รํา
ที8เชื8อกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ8ง มีรากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมบูชาพระแม่ผูเ้ป็นแหล่งที8มาของพลังชวีติ และมีพธิีกรรมเกี8ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอื�อใหก้ารคลอด
ลูกเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แต่เดมิจงึเป็นการร่ายรําที8เนน้การเคลื8อนไหวของกลา้มเนื�อทอ้งและสะโพก ช่วยให ้

วนัที� 4         เมอืงปามุคคาเล่ – เฮยีราโพลสิ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมอืงคอนย่า                  � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น 

วนัที� 5      เมอืงคอนย่า - เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน-์นครใตด้นิเมอืงไคมกัล-ีชมระบําหนา้ทอ้งตรุก ี    
                                                                                                                                                                                           � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น



                             

นางรํามีร่างกายแข็งแรง (พรอ้มเสริฟ์ Local Drink ไม่จํากดั) จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที8พักแรมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 ที�พกั: FOSIL CAVE HOTEL 4* หรอื โรงแรมสไตลถ์ํ �า หรอืเทยีบเท่า 

 เนื8องดว้ยโรงแรมสไตล์ถํ�าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละชั �นไม่มีลฟิต์ ตอ้งยกกระเป๋าขึ�นบันได ดว้ยสภาพพื�นที8
ไม่เหมาะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จงึแนะนําใหทุ้กทา่น แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบสําหรับพักแรม 1คืนและชุด
สําหรับวันรุ่งขึ�นกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไวบ้นรถทัวร์ได ้ 

  แต่รบกวนสํารวจสิ8งของมีค่าในกระเป๋าที8อยู่บนรถ  ถา้เกดิของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผดิชอบสิ8งของของ
ลูกคา้ใดๆทั�งสิ�น/กรณีโรงแรมสไตล์ถํ�าจํานวนหอ้งไม่เพียงพอ หรือตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรับไปพักโรงแรม 5 
ดาวแทน 
(ชื8อโรงแรมที8ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�12) 
หมายเหตุ: สําหรับทา่นใดที8สนใจขึ�นบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 
05.00 น.เพื8อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั8วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ�น
บอลลูน 1 ท่าน ราคาประมาณ 250  USD ) หรือถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั8งรถ Jeep Safari 
ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที8เป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ8ง ใหท้่าน
ไดแ้วะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับววิทวิทัศน์ที8สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ Jeep 1 ทา่น ราคาประมาณ 120 
USD) 

  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม (Goreme) 

วนัที� 6      เมอืงคปัปาโดเกยี - เมอืงเกอเรเม–พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – เมอืงองัการา                       � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น      

   



                             

  ►ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air 
Museum)เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ8งเป็น
ความคดิของชาวครสิต์ที8ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�า
เป็นจํานวนมากเพื8อสรา้งโบสถ์ 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�13) 
►โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามคิ 
(Pottery)และรา้นจวิเวอรร์ ี� Jewellery อสิระกับการเลือกซื�อ
สนิคา้และของที8ระลกึไดต้ามอัธยาศยั และนําทา่นเดนิทางสู่ 
เมอืงองัการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใชเ้วลา 3.30 ช.ม 
) ซึ8งเป็นเมืองหลวงที8ตั �งอยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย 
ระหว่างทางแวะเที8ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื 
(LAKE TUZ) 

เย็น � รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที�14)  
ที�พกั: THE ANKARA HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื8อโรงแรมที8ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�15) 
  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเ้วลา 5 ช.ม ) 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�16) 
►ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั เป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า 
(Sea of Marmara) ความยาวทั�งสิ�นประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั �งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือวา่
สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชยีมา พบกันที8นี8 นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที8สําคัญยิ8งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้ง
ทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ8งลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตา  

►Spice Bazaar หรอืตลาดเครื�องเทศ เรียกกันว่าตลาดอียปิต์ เป็นตลาดพื�นเมืองของตุรกี ท่านสามารถเลือก
ซื�อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา 

เย็น  � รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที�14) 
เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ตอ้งกกัตวั ตามคลนิกิที�บรษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้สามารถใชผ้ลตรวจ 
RT-PCR นี� สําหรบัการกรอก Thailand pass เดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยได ้72 ชั�วโมง  
ที�พกั: GOLDEN WAY HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื8อโรงแรมที8ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�18) 
►สุเหรา่สนีํ �าเงนิ(Blue Mosque) สถานที8ศักดิ{สทิธิ{ทางศาสนาที8มีความสวยงาม (ภายในอาจมีการปรับปรุง ทํา
ใหบ้างชว่งไม่สามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีใหเ้ตรียมผา้คลุมไวสํ้าหรับรับใชค้ลุม
ศรีษะระหว่างเที8ยวชม สุเหร่าสนํี�าเงนิ* 

วนัที� 7      เมอืงองัการา - เมอืงอสิตนับลู –  ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์              � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น

วนัที� 8     เมอืงอสิตนับลู - สุเหร่าสนีํ �าเงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย- พระราชวงัทอปกาปี      � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น 



                             

►ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั �งอยู่ที8จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึ8งคั8นระหว่างมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia ใช ้
เป็นสนามแข่งมา้และแข่งรถศกึ(Chariot Racing)  
►สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส ์
ต่อมาถูกเปลี8ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ์ (ปิดเขา้ชมทุกวันจันทร์) 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�19) 
►พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) อดีตเคยเป็นที8ประทับของสุลตา่นแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบัน
พระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตทิี8ใชเ้ก็บ  มหาสมบัตอัินลํ�าคา่ (ปิดเขา้ชมทุกวันอังคาร)   

เย็น � รบัประทานอาหารคํ�า (มื�อที�20)     
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอตาเตริก์ ประเทศตุรก ีเพื8อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
01.45 น.  เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� TK068 
15.25 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที�รฐับาลกาํหนด แบบ “Test & Go” 
ยงัคงตอ้งทําการจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที� 5 เพื�อรอผลการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ** 

Update 20/1/2565 
 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี�ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื�อใหท่้านท่องเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
กรุณาอย่าเก็บสิ8งของมีค่าไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทาง
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทุกกรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 9       ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ       



                             

เงื�อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 
► ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย  
ผูเ้ดนิทางจําเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ ไม่นอ้ยกว่า 72 ช ั�วโมงก่อนการเดนิทาง 
หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกนิ 48 ช ั�วโมง (ภาษาองักฤษท ั�งหมด) นาํมาใชใ้นการเช็คอนิบตัร
โดยสารเครื�องบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  
► เอกสารที�ตอ้งทาํการเตรยีมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือน)     
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ที8ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสารใบรับรองที8ไดร้ับวัคซีนป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     
4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.ก่อนการเดนิทาง หรือ การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไม่เกนิ

48 ชั8วโมง (ภาษาองักฤษทั�งหมด) 
5. ขอ้มูลส่วนตัวที8ตอ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศตุรกี 

 
► ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศตุรก ี 
สํานกังานสาธารณสุขตุรกกีําหนดใหช้าวตุรกแีละชาวต่างชาตทิี�จะเดนิทางเขา้มาในจุรกจีะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 72 

ช ั�วโมง – 4 วนั ก่อนจะเดนิทางเขา้ประเทศตุรดที ี�เวบ็ไซต ์Entry Form เพื�อรบั QR CODE / HES CODE (มเิช่นน ั�นจะโดด
ปรบั หรอืโดนปฏเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศ) 
► เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชื�อโควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ 
Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกนิ 48 ช ั�วโมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ั�งหมด) ลูกคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 
► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศตุรก ีจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  
ชนดิของวคัซนีโควด-19 ที�ประเทศตุรกรีบัรอง ม ีดงันี�  
AstraZeneca/Oxford vaccine 
Johnson and Johnson 
Moderna 
Pfizer/BionTech 
Sinopharm 
Sinovac 
COVAXIN 
Covovax 
Nuvaxovid 
►ผูท้ ี�ไดร้บัการฉีดวคัซนีสองชนดิที�แตกต่างกนัจะถอืว่าไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถว้น 
 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ชั�นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื�อเดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ขั�นตอนที� 1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวต่างชาตเิท่านั�น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทาง 
4. ประกันสุขภาพที8ครอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 50,000 (สําหรับชาวต่างชาตเิท่านั�น) 

ขั�นตอนที� 2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างนอ้ย 7 วันก่อนเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตัวรวมถงึแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที8จําเป็นตามรายละเอียด

ขั�นตอนที8 1 
3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมื8ออนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ขั�นตอนที� 3 : เอกสารตรวจหาเชื�อโควดิ-19  
โดยตอ้งมีผลเป็นลบก่อนเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชั8วโมงก่อนออกเดนิทาง 



                             

ขั�นตอนที� 4 : เมื�อเดนิทางถงึประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทั �งหมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื�อโควดิ-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบ

ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชั8วโมงก่อนออกเดนิทาง แสดงต่อเจา้หนา้ที8สนามบนิที8ท่าน
มาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิีตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผูเ้ด ินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที8 รัฐบาลกําหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวที8โรงแรม AQ 

1 คืนและวันที8 5 เพื8อรอผลการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 RT-PCR 2 ครั�ง (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ซึ8งบริษัทมีแพคเกจ
เสรมิสําหรับท่านที8สนใจ) 

ขั�นตอนที� 5 : ระหว่างรอตรวจหาเชื�อโควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรียบรอ้ยแลว้เมื8อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  
 
เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 15 ท่าน กรณีไม่ถงึ 15 ท่าน 
    - ขอส่งจอยทัวร์ใหกั้บบรษัิทที8มีโปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 
    - หรือขอเลื8อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯจะทําการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการ 
เดนิทาง 15 วนั 
    - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ8ม (ในกรณีที8ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทาง
ต่อ) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
► กรณีที8ท่านตอ้งออกตั�วเครื8องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที8สามารถเลื8อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมี

บางกรณีที8สายการบนิอาจมีการปรับเปลี8ยนวันเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 
► กรณีที8ท่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเนื�อสัตว์บางประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ัดเจน 
► การจองทวัรแ์ละชําระค่าบรกิาร  

             - กรณุาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 20,000 บาท  
กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)มฉิะนั�นทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน 
             - คา่ทัวร์ส่วนที8เหลือชําระก่อนการเดนิทาง 25 วันก่อนวันเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั�วหรือวีซ่าออกใกลว้ัน
เดนิทางท่านจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวร์ส่วนที8เหลือตามที8บรษัิทกําหนดแจง้เท่านั�น  

► ลูกคา้ที8เดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ8มเตมิ (พักเดี8ยว) และ เนื8องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี8ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 
(Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตียงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

► โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื8องปรับอากาศเนื8องจากอยู่ในแถบที8มีอุณหภูมติํ8า 
►หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั8งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที8ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั8วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื8องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั �งหมด 

► การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักท่องเที8ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื8อเป็น
สนินํ�าใจกับผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี�เพื8อมอบใหห้ัวหนา้ทวัร์ระหว่างการเดนิทาง 
การยกเลกิและคนืค่าทวัร ์ 

►เนื8องจากเป็นราคาตั�วเครื8องบนิโปรโมชั8น เมื8อจองทัวร์ชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื8อน ขอ
คืนเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที8กองตรวจคนเขา้เมืองทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศที8ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ{ที8จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น  รวมถงึ เมื8อท่านออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ8ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสทิธิ{ ไม่
อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
อตัราค่าบรกิารนี�รวม 

► ค่าตั�วเครื8องบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
(ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที8นั8งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเท่านั�นไม่สามารถเลื8อนวันได)้ 



                             

► ค่าที8พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเ้คียงกัน 4-5 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมีงานเท
รดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกจิกรรมอื8นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ในการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลี8ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) 
อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มีคา่ใชจ่้ายพักเดี8ยวเพิ8ม) 
► ค่าอาหารครบทุกมื�อ ตามที8ระบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลี8ยนแปลง 
► ค่ารถตลอดรายการทัวร์ 
► ค่าอัตราเขา้ชมสถานที8ต่างๆ ที8ระบุไวใ้นรายการ 
► เจา้หนา้ที8บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
► ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระที8สายการบนิ TURKISH AIRLINES กาํหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�องท่านละ 
1ใบ ไม่เกนิ 30 กโิลกรมั ถอืขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั ไม่สามารถซื�อเพิ8มไดแ้ละค่าประกันวนิาศภยั
เครื8องบนิตามเงื8อนไขของแต่ละสายการบนิ หากนํ�าหนักเกนิท่านจะตอ้งชําระค่าปรับหนา้เคาน์เตอร์ตามที8สายการบนิ
เรียกเก็บ  
► ค่าประกันภัยอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื8อนไขตามกรมธรรม์)  
   ไม่รวมประกันสุขภาพ  
► ค่ารถปรับอากาศนําเที8ยวตามรายการที8ระบุ พรอ้มพนักงานขับรถที8ชํานาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
► ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที8 7 เมื8อเดนิทางถงึตุรกี (สามารถใชสํ้าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทยไดอี้กดว้ย) 
 
อตัราค่าบรกิารนี�ไม่รวม 
► ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตัวที8ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
► ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ8น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรอื 2,400 
บาท ตลอดทรปิการเดนิทาง 
► ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารที8สั8งเพิ8ม ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
► ค่าอาหารที8ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที8ยวหากมีการเก็บเพิ8ม 
► ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรือคนตา่งดา้ว 
► ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที8หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
► ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
► ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ8นที8อยู่ 4.  สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 
5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนินการยื8นวีซ่าใหท้่าน โดยชําระคา่บรกิาร
ต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื8องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื8นวี
ซ่า) 
► แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที8โรงแรม AQ 1 คืนและวันที8 5 และค่าตรวจหาเชื�อโควดิ-19 RT-PCR 2 ครั�ง พรอ้ม
รถรับส่งสนามบนิ เพื8อรอผลการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 (ซึ8งบรษัิทมีแพคเกจเสรมิสําหรับท่านที8สนใจ) 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั�งหมดก่อนทําการจอง เพื8อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมื8อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือ
ว่าท่านไดย้อมรับเงื8อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั �งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ{ที8จะเลื8อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบรกิารขึ�นในกรณีที8มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิ{การเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ8มหากสายการบนิมีการปรับขึ�นก่อนวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี8ยนเที8ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื8องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ8งของผดิกฎหมาย ซึ8งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ8งของสูญหาย อันเนื8องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที8ยวเอง 
6. เมื8อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื8อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั �งหมด 
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที8ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั�งหนึ8ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที8พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ8งอาจจะปรับเปลี8ยนตามที8ระบุในโปรแกรม 



                             

8. การจัดการเรื8องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที8เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี8 / 
ปลอดบุหรี8ได ้โดยอาจจะขอเปลี8ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี8พัก ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อํานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั�น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื8องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที8ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที8ยว อันเนื8องมาจากการกระทําที8ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื8น ๆ 
12. บรกิารนํ�าดื8มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกันภัย ที8บรษัิทฯไดท้ําไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ท่องเที8ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที8ยว เท่านั�น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู
เงื8อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื8อท่านชําระเงนิค่า
ทัวร์ (ท่านสามารถซื�อประกันสุขภาพในระหว่างการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันทั8วไป และควรศกึษาเงื8อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอียด) 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อํานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั�น 
15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื8องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที8ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที8ยว อันเนื8องมาจากการกระทําที8ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื8น ๆ  
16. กรณีท่านใส่หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ)เดนิทางเพื8อการท่องเที8ยวกับคณะทวัร์  หากทา่นถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆทั�งสิ�น 
17.การเดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันที8ออกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ตอ้งกักตัว 7 
วัน 
ตามนโยบายภาครัฐ 

 


