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Merhaba Turkey 9D 6N BY TK 

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. 

** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซ่ีา ** 

พักโรงแรม 4 ดาวของตรุก/ี พักโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คนื / 

ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง/พรอ้มเสริฟ์ Local Drink ไม่จ ากัด 

ขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี 

 เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม  

 Canakkale ,Troy ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  

 Kusadasi ไปยังบา้นของพระแม่มารทีีเ่ชือ่ว่าเป็นบา้นทีพ่ระแม่มารเีคยอาศัยอยู่  

 Pamullale ชมดนิแดนอันนา่อัศจรรย ์ปราสาทปยุฝ้าย 

 Cappadocia เพลดิเพลนิไปกับดนิแดนแหง่เทพนยิายคปัปาโดเกยี ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง/ขึน้บอลลูนชมความ

งามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

 Istanbul ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า ชมความงดงามของแผน่ดนิ 2 ทวปี สเุหร่าสี

น ้าเงนิ ฮปิโปโดม สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย พระราชวังทอปกาปี 

 พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสไปซ ์ 

 

Option Tour >> ขึน้บอลลนู ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรอืสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถ Jeep Safari ชมววิภเูขา

รูปทรงตา่งๆอย่างใกลช้ดิ (ไม่รวมในคา่ทัวร)์ 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/

เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

12 – 20       เม.ย 2565 48,900  
 

ไม่มรีาคาเด็ก 

 
ราคาเด็กไม่เกนิ 2 ปี 

(Infant) 

คดิ 50% ของคา่ทัวร ์
 

 
 

 

 
12,500 

15  
 
 

ราคารวมตรวจ 
RT-PCR 1 คร ัง้

ทีตุ่รก ี

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 
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◼ FLIGHT: 

DEPARTURE :    

RETURN       :   

 
20.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 10 

เคาท์เตอร ์U สายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง   (ลูกคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจแบบ RT-PCT 
ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดนิทาง หรือ การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test 

(ART) ไมเ่กนิ 48 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมด)  
 

ลกูคา้จ าเป็นแสดงเอกสารดังนี้ 

1. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ อย่างนอ้ย 72 ชม.กอ่นการเดนิทางหรอื การ

ทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไม่เกนิ 48 ช่ัวโมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาอังกฤษทัง้หมด) (ลกูคา้

จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) 

2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนี

พาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยู่ตา่งจังหวัดสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจงัหวัด (ลกูคา้
จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) 

3. นักท่องเทีย่วจะตอ้งลงแอพพลเิคช่ันในโทรศัพทม์อืถอื Hayat Eve Sigar (ลกูคา้ลงแอฟในมอืถอื) 

4. กรอกแบบฟอรม์ Entry Of Turkey 72 ช่ัวโมง – 4 วัน กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศตรุก ี(บรษัิทบรกิารชว่ย
ลงทะเบยีน) 

23.00 น. น าท่านเดนิทางออกสู ่เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK069 
 

 

05.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ ประเทศตุรก ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา)  

เชา้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง305ก.ม/ใชเ้วลา4.30ช.ม)ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้
ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป 

  เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 
บา่ย  น าท่านชมและถ่ายรปูคูก่ับมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Hollywood of 

Troy) มา้ไมท้ีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง
ทรอย (Troy) เป็นหนึง่ในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมัยนัน้ทีช่าว
กรกีใชอ้บุายสง่มา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของก านัล แตไ่ดแ้อบบรรจุคน

มาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ใหท้หารเขา้เมอืงจนท าใหเ้มอืง
ทรอยลม่สลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึ

ของนักรบโบราณ 
  ►เมอืงทรอย (Troy) น าท่านชมมา้ไมเ้มอืงทรอย (Troy) หรอื มา้โทร

จัน (Trojan Horse) เป็นมา้ขนาดใหญ่ทีท่ ามาจากไมใ้นประเทศตรุก ีซึง่

มชีือ่เสยีงมาจากภาพยนตร ์Troy เป็นมา้ไมท้ีโ่ดง่ดังทีส่ดุ มา้ไมเ้มอืงทรอย
นี้เกดิขึน้จากอบุายของโอดสิเซยีส ในการท าสงครามบกุเขา้เมอืงทรอย 
เป็นการสูร้บกันระหว่างกองทัพของชาวกรกี และกองทัพของชาวทรอย 

หรอืชาวโทรจนัทีม่ป้ีอมปราการแข็งแรง หลังจากทีร่บยดืเยือ้มานานกวา่ 
10 ปีแลว้ ในทีส่ดุกองทัพกรกีก็ไดค้ดิแผนการทีจ่ะตกีรุงทรอยใหไ้ด ้โดย

การออกอบุายสรา้งมา้ไมจ้ าลอง หรอืทีเ่รยีกกันว่า มา้ไมเ้มอืงทรอยขึน้มา 
แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมอืงทรอย เพือ่ใหท้หารกรกีแสรง้ท าเป็น
ถอยออกไป เมือ่ชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการทีท่างฝ่ายกรกี

วนัที1่    ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานอสิตนับูล 
 

วนัที2่     เมอืงชานคัคาเล - Hollywood of Troy – เมอืงทรอย – Trojan Horse                                 อาหาร เทีย่ง,เย็น 
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สรา้งขึน้มาเพือ่บชูาเทพเจา้ และถอยไปแลว้จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชัยชนะ พอตกดกึ ทหารกรกีทีซ่อ่น
ตัวอยู่ในมา้ไม ้ก็ไดไ้ตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นอนัส าเร็จ 

 เย็น           รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2) จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั: MUSHO HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ระยะทาง 230ก.ม/

ใชเ้วลา3ช.ม)เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่นครสิตกาล
หลังจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด 
พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์หง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุตา่นออสมันที ่2 

ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพ่ัก
ส าหรับกองคาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการท า

การคา้ระหว่างยุโรปและแอฟรกิาใต ้และ คซูาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของ
นักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.1980 เขา้ชม 

  ►เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารทีเ่ป็น

สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of 
Celsus และอาคารส าคัญอกีแหง่คอืวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน 
Temple of Hadrian 

  ►บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศยัอยู่และสิน้พระชนม์
ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเหน็
ดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่
มารไีดร้บัการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปัน้ของพระแม่มาร ีซึง่พระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ได ้

เคยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่ว่าเป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่
ในเรือ่ง สขุภาพ ความร า่รวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ิง่

ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน   
  ►ชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภาพสูงซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้

หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม

อัธยาศัย 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 
  ►เมอืงปามุคคาเล(่Pamuk kale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใชเ้วลา 2.40 ช.ม ) ค าว่า “ปามุคคาเล”่ ในภาษาตรุก ี

หมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศา
เซลเซยีส 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่) 
  ทีพ่กั: NINOVA THERMAL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

►เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1แหง่แพรก์ามุม 

วนัที3่       เมอืงทรอย - เมอืงคูซาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary – เมอืงปามุคคาเล ่ 

       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

                                                                                               

วนัที ่4         เมอืงปามุคคาเล ่– เฮยีราโพลสิ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล)่ – เมอืงคอนยา่                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 
►ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล ่ น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย 

ปามุคคาเล ่เมอืงแหง่น ้าพุเกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาทีข่าว
กวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรูปรา่งคลา้ยหอยแครงและ
น ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุ

ฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็น
รูปร่างตา่ง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีณุหภมูปิระมาณ 33-35 

องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะ
เชือ่ว่ามคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความ
ดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้น าท่านออกเดนิทางสู ่
เมอืงคอนยา่ (Konya) เป็นเมอืงทีน่ยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัร
เซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทียุ่คนัน้เรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที8่) 
ทีพ่กั: OZKAYMAK PARK HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืง

ทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 
 

►คาราวานสไลน ์(ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเ้วลา 6 ช.ม )  ทีพ่ักกองคาราวานในอดตีของ สลุตา่นฮานี (Sultan 
Han Caravanserai) ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 ประตู
ท าดว้ยหนิออ่นสกัดลวดลายโบราณ ตรงก ลางเป็นสเุหร่า สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 
►นครใตด้นิเมอืงไคมกัล ี(Çardak Underground City)เป็นการเจาะเขา้ไปในภเูขาหนิลาวา ท าเป็นชอ่งๆ 

คลา้ยถ ้ามากกว่า แตก่แ็น่นอนมสีว่นทีข่ดุเจาะลกึลงไปใตด้นิดว้ย 
►เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเ้วลา 1.40 ช.ม ) 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่1) พเิศษ!!! น าทา่นชมระบ าหนา้ทอ้งตรุก ี(Belly Dance) เป็นการเตน้ร า

ทีเ่ชือ่กันว่าเกา่แกส่ดุอย่างหนึง่ มรีากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน สัมพันธก์ับ
วัฒนธรรมบชูาพระแมผู่เ้ป็นแหลง่ทีม่าของพลังชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกบัความอดุมสมบรูณ์ เอือ้ใหก้ารคลอด

ลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แตเ่ดมิจงึเป็นการร่ายร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก ชว่ยให ้
นางร ามรี่างกายแข็งแรง (พรอ้มเสริฟ์ Local Drink ไมจ่ ากดั) จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 ทีพ่กั: FOSIL CAVE HOTEL 4* หรอื โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5      เมอืงคอนยา่ - เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน-์นครใตด้นิเมอืงไคมกัล-ีชมระบ าหนา้ทอ้งตรุก ี    

                                                                                                                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น
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 เนื่องดว้ยโรงแรมสไตลถ์ ้าจะอยู่บนเนนิสงูบนภเูขาและแตล่ะชัน้ไม่มลีฟิต ์ตอ้งยกกระเป๋าขึน้บนัได ดว้ยสภาพพืน้ที่

ไม่เหมาะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จงึแนะน าใหทุ้กท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คนืและชดุ
ส าหรับวันรุ่งขึน้กระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไวบ้นรถทัวรไ์ด ้ 

  แตร่บกวนส ารวจสิง่ของมคีา่ในกระเป๋าทีอ่ยูบ่นรถ  ถา้เกดิของสญูหายทางทัวรจ์ะไม่สามารถรบัผดิชอบสิง่ของของ
ลกูคา้ใดๆทัง้สิน้/กรณีโรงแรมสไตลถ์ ้าจ านวนหอ้งไม่เพยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรับไปพักโรงแรม 5 
ดาวแทน 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 
หมายเหตุ: ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

05.00 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยี ใชเ้วลาอยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ช่ัวโมง (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่ขึน้
บอลลนู 1 ท่าน ราคาประมาณ 250  USD ) หรอืถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ Jeep Safari 
ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรูปทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปลอ่งภเูขาไฟในอกีมมุมองหนึง่ ใหท่้าน

ไดแ้วะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกบัววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่รถ Jeep 1 ท่าน ราคาประมาณ 120 
USD) 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) 

วนัที ่6      เมอืงคปัปาโดเกยี - เมอืงเกอเรเม–พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – เมอืงองัการา                        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      
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  ►ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air 
Museum)เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็น

ความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้า
เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

►โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามคิ 
(Pottery)และรา้นจวิเวอรร์ี ่Jewellery อสิระกับการเลอืกซือ้

สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย และน าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงองัการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใชเ้วลา 3.30 ช.ม 
) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี 

ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื 
(LAKE TUZ) 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่4)  

ทีพ่กั: THE ANKARA HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5) 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเ้วลา 5 ช.ม ) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่6) 
►ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั เป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า 
(Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่า

สดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง
เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้ง
ทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงาม

ตระการตา  

►Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ เรยีกกันวา่ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของตรุก ีท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่4) 
เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตวั ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้สามารถใชผ้ลตรวจ 

RT-PCR นี ้ส าหรบัการกรอก Thailand pass เดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยได ้72 ชัว่โมง  

ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่8) 
►สุเหรา่สนี า้เงนิ(Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงาม (ภายในอาจมกีารปรับปรุง ท า
ใหบ้างชว่งไม่สามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไวส้ าหรับรบัใชค้ลมุ
ศรษีะระหวา่งเทีย่วชม สเุหร่าสนี ้าเงนิ* 
►ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสสลุตา่นอาเหม็ดซึง่คัน่ระหว่างมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia ใช ้

เป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)  

วนัที ่7      เมอืงองัการา - เมอืงอสิตนับูล –  ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น

   

วนัที ่8     เมอืงอสิตนับลู - สุเหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย- พระราชวงัทอปกาปี       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

                     ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ  
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►สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์
ตอ่มาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจบุันเป็นพพิธิภณัฑ ์(ปิดเขา้ชมทุกวันจันทร)์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่9) 
►พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจบุัน
พระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  มหาสมบัตอิันล ้าคา่ (ปิดเขา้ชมทุกวันอังคาร)   

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่0)     
ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอตาเตริก์ ประเทศตุรก ีเพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
01.45 น.  เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK068 

15.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื และในวนัที ่5 เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 20/1/2565 

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

กรุณาอยา่เก็บสิง่ของมคีา่ไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง หรอื กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสญูหายหรอืถูกโจรกรรม ทาง
บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทุกกรณ ี

 
 
 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ 48 ช ัว่โมง (ภาษาองักฤษท ัง้หมด) น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัร

โดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

วนัที ่9       ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ       

                     ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ  
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4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไม่เกนิ

48 ช่ัวโมง (ภาษาอังกฤษทัง้หมด) 

5. ขอ้มูลสว่นตัวทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศตุรก ี

 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศตุรก ี 

ส านกังานสาธารณสุขตุรกกี าหนดใหช้าวตุรกแีละชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาในจุรกจีะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 72 

ช ัว่โมง – 4 วนั กอ่นจะเดนิทางเขา้ประเทศตุรดทีีเ่ว็บไซต ์Entry Form เพือ่รบั QR CODE / HES CODE (มเิช่นน ัน้จะโดด

ปรบั หรอืโดนปฏเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศ) 

► เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ 

Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ 48 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมด) ลูกคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศตุรก ีจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  
ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศตุรกรีบัรอง ม ีดงันี ้ 
AstraZeneca/Oxford vaccine 

Johnson and Johnson 
Moderna 
Pfizer/BionTech 

Sinopharm 
Sinovac 

COVAXIN 
Covovax 
Nuvaxovid 

►ผูท้ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น 
 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตัวรวมถงึแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จ าเป็นตามรายละเอยีด

ขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบ

กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่าน

มาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและ

วันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ (ไม่รวมอยู่ในคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมีแพคเกจเสรมิส าหรับ

ท่านทีส่นใจ) 

 

 



 
 
 
 
 
                             

ATK271-01 TK 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น กรณีไมถ่งึ 15 ทา่น 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ 
เดนิทาง 15 วนั 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง
ตอ่) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
► กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมี

บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

► กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบมุาใหชั้ดเจน 
 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
             - กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน 

             - คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ัน
เดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้  

► ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

► โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

►หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
► การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็น

สนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
►เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

► คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

► คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4-5 ดาว ส าหรบัพักหอ้งละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมงีานเท
รดแฟรก์ารแขง่ขันกฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณพีัก 3 ท่านตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญจ่ะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) 
อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกัพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) 

► คา่อาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
► คา่รถตลอดรายการทัวร ์
► คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

► เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
► คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 

1ใบ ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกันวนิาศภัย
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เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิท่านจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้เคาน์เตอรต์ามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ  

► คา่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
   ไม่รวมประกันสขุภาพ  
► คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

► คา่ทดสอบ RT-PCR ในวันที ่7 เมือ่เดนิทางถงึตรุก ี(สามารถใชส้ าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทยไดอ้กีดว้ย) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
► คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
► คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น หรอื 2,400 

บาท ตลอดทรปิการเดนิทาง 
► คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 
► คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

► คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
► คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

► คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
► คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 

5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี

ซา่) 
► แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนืและวันที ่5 และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ พรอ้ม
รถรับสง่สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอื
ว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
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13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่
ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

17.การเดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตรุก ีณ วันทีอ่อกขายโปรแกรมทัวร ์(18 ตลุาคม 2564) ตอ้งกักตัว 7 
วัน 

ตามนโยบายภาครัฐ 
 


