
 

 

 
UcanGo!! 
TURKEY 

Package 8 days 7 nights 
รวมโรงแรม 7 คืนพรอ้มอาหารเชา้+อาหาร(กลางวนั 7 ม้ือ และเยน็ 7 

ม้ือ)เที่ยว+รถรบัสง่สนามบนิโรงแรม+ไกดท์อ้งถิน่+ 

พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม+ประกนัภยัการเดนิทางครอบคลุมโควิด 
สมัผสัความยิง่ใหญ่แห่งดนิแดน 2 ทวีป แหล่งอารยธรรมอนัล ้าค่า 



 

 

อิสตนับูล-โบล-ูคปัปาโดเกีย-คอนยา-ปามุคคาเล่-คูซาดาซ-ีอิชเมยีร์-ชานกั
คาเล 

ฮิปโปโดรม-มสัยดิสนี ้าเงิน-พระราชวงัทอปกาปี-มสัยดิฮาเกยีโซเฟีย-สสุานอตาเติร์ก-นครใตด้นิ 

ศูนยจ์ าหน่ายพรม-หุบเขานกพริาบ-หุบเขาเดฟเรนท-์หมู่บา้นอวานอส-หุบเขานกและ 

ปราสาทหินอุชซิาร์-ที่พกักองคาราวานในอดตี-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา-เมอืงโบราณเฮียราโพลสิ 

เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ-หมู่บา้น Sirince-จตุัรสัโคนคั-ชมมา้ไมเ้มอืงทรอย-ชอ้ปป้ิงบาซาร์ 

✓2 ท่านเดนิทางไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอกรุป๊ ✓เลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง ✓พกัโรงแรม 4 ดาว 

โปรแกรมการเดินทาง อาหาร 
วนัท่ี 1  สนามบินอิสตนับูล – เมืองอิสตนับูล – เมืองโบลู  

 ------------ เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล 
รถรบัท่านเดนิทางสู่เมืองอิสตนับูล น าท่านเขา้ชมฮิปโปโดรม 
(Hippodrome), มสัยิดสีน ้าเงิน (Blue Mosque), พระราชวงัทอปกาปี 
(Topkapi Palace) และมสัยิดฮาเกียโซเฟีย (Hagia Sophia Mosque) ได้
เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มืองโบล ู(Bolu) 
ขอ้ก ำหนด โปรดแต่งกำยดว้ยชุดสุภำพ ส ำหรับกำรเขำ้ชมมสัยดิ และจ ำเป็นตอ้ง
ถอดรองเทำ้ก่อนเขำ้ชม 
สุภำพสตรี : ควรใส่เส้ือแขนยำวคลุมถึงขอ้มือ กำงเกงขำยำวคลุมถึงขอ้เทำ้ หรือ
กระโปรงยำวคลุมขอ้เทำ้ (ไม่รัดรูป) และจะตอ้งมีผำ้คลุมศีรษะ 
สุภำพบุรุษ : ควรสวมกำงเกงขำยำวและเส้ือแขนยำว (ไม่รัดรูป)  
โรงแรมท่ีพกั HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเท่า 

- / L / D 

วนัท่ี 2  เมืองโบลู – เมืองคปัปาโดเกีย  
 เช้า 

 
 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชค็เอาทโ์รงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูค่ปัปาโดเกีย เขา้ชมสุสานอตา
เติรก์ (Ataturk Mausoleum) และนครใต้ดิน (Underground City) 

B / L / D 



 

 

โรงแรมท่ีพกั MCR HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัท่ี 3  เมืองคปัปาโดเกีย  

 เช้า 
 
 
 
 
 

<ท่านสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิขึน้บอลลูนได(้Join Tour) ราคาประมาณ 
230USD/ท่าน โดยตอ้งซือ้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนเดนิทาง> 
รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมศนูยจ์ าหน่ายพรม(Carat Outlet Center), หบุเขานกพิราบ 
(Pigeons Valley), หบุเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley), หมู่บ้านอวานอส 
(Avanos Village) แวะถ่ายรูปภายนอกหบุเขานกและปราสาทหินอชิุซาร ์
(Uchisar Castle) 
โรงแรมท่ีพกั MCR HOTEL หรือเทียบเท่า 

B / L / D 

วนัท่ี 4  คปัปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่  
 เช้า 

 
 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชค็เอาทโ์รงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) และเขา้ชม
ท่ีพกักองคาราวานในอดีต (Sultanhani Caravanserai), พิพิธภณัฑเ์มฟ
ลานา (Mevlana Museum) จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงัเมืองปามุคคา
เล ่(Pamukkale) 
โรงแรมท่ีพกั TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

B / L / D 

วนัท่ี 5  ปามุคคาเล่ – คซูาดาซี  
 เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชค็เอาทโ์รงแรม จากนัน้น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดนิทางต่อไปยงัเมืองเซลจกุ 
(Selcuk) เขา้ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) และแวะชอ้ปป้ิงที ่
หมู่บ้าน Sirince จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมืองคซูาดาซี (Kusadasi) 
โรงแรมท่ีพกั ARORA HOTEL หรือเทียบเท่า 

B / L / D 

วนัท่ี 6  คซูาดาซี – อิซเมียร ์– ชานัคคาเล่  
 เช้า 

 
รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชค็เอาทโ์รงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูไ่ปอิซเมียร ์(Izmir) อสิระใหท้่าน

B / L / D 



 

 

 เดนิเล่นหรอืถ่ายรูปทีจ่ตัุรสัโคนัค (Konak Suquare) จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สูเ่มืองชานัคคาเล่ (Canakkale) เพือ่น าท่านเขา้ชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy 
Wooden Horse) 
โรงแรมท่ีพกั IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 7  ชานัคคาเล่ - อิสตนับูล  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชค็เอาทโ์รงแรม น าท่านเดนิทางสู่อิสตนับูล เพือ่น าท่านสูบ่าซาร ์(Bazaar) 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั ISTANBUL HOME SUITES HOTEL หรือเทียบเท่า 

B / L / D 

วนัท่ี 8  สนามบินอิสตนับูล  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชค็เอาท์โรงแรมด้วยตวัท่านเอง จากนัน้รถรบัท่านเดินทางสู่สนามบิน 
B / - / - 

 

**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ หรือมี

เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดและมีผลกบัการเดินทาง โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เดินทาง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 

อตัราค่าบริการ 
เดนิทางขัน้ต ่า 2 ท่าน (พกัคู่) ราคาท่านละ 35,300.-  บาท 

เดนิทางขัน้ต ่า 4 ท่าน (พกัคู่) ราคาท่านละ 22,800.-  บาท 

ครสิตม์าสและปีใหม ่(23 ธ.ค.64 - 2 ม.ค.65) เพิม่ท่านละ 1,500.-  บาท 

ตรุษจนี (1 ก.พ.65) เพิม่ท่านละ 1,800.-  บาท 
 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
-รถรบัสง่ตามทีร่ะบุในรายการ 
-ไกดท์อ้งถิน่ (พดูภาษาองักฤษ) 
-โรงแรม 7 คนื พรอ้มอาหารเชา้ 
-ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
-พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
-อาหาร (อาหารกลางวนั 7 มือ้ และอาหารเยน็ 7 มือ้) 
-ประกนัภยัการเดนิทางครอบคลุมโควดิ วงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรบัเดก็อายุตัง้แต่ 6 เดอืน และผูใ้หญ่อายุไม่เกนิ 
80 ปี โดยจะคุม้ครองเฉพาะค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเท่านัน้ ไม่คุม้ครองค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบั
การกกัตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
-ตัว๋เครื่องบินไปกลบั กรงุเทพฯ-อิสตนับูล-กรงุเทพฯ 
แนะน าสายการบนิ Emirates Airlines ราคาตัว๋เริม่ตน้ 19,283 บาท  
หรอืสายการบนิ Turkish Airlines ราคาตัว๋เริม่ตน้ 35,358 บาท 
-ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
-ค่าบรกิารเพิม่เตมิสว่นทีเ่ป็นหอ้งพกัเดีย่ว 
-ค่าใชจ่้ายสว่นตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารและ 
ค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษ เป็นต้น 

-ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
-พนกังานยกกระเป๋าทีส่นามบนิ 
-คนดแูลและช่วยเหลอืทีส่นามบนิ 
-ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 
-หวัหน้าทวัรค์นไทย 
-ค่าธรรมเนียมการท าวคัซนีพาสปอรต์ 
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (ราคา
ประมาณ 40 USD / ท่าน) 



 

 

-ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass 
-ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมกกัตวั (SHA Plus) อย่างน้อย 7 วนั (การเปลีย่นแปลงมาตรการและการ
เปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหดู้ประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 
 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 

● แจ้งวนัเดินทาง, จ านวนผู้เดินทาง เพื่อเชค็ห้องว่าง 
● หากตกลงท าการจอง ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่าแพคเกจเตม็จ านวน(100%) โดยเรียกเกบ็

ทนัทีหลงัจากได้รบัการคอนเฟิรม์ห้องพกัแล้ว พร้อมขอส าเนาพาสปอรต์ของผู้เดินทางด้วย 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด โดยทาง 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 70% ของค่า
แพคเกจ รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าแพคเกจทัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าแพคเกจโดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 
 

หมายเหตุ 

● การเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีู้เดนิทางขัน้ต ่า 2 ท่าน 
● ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ตุรกไีดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 

14 วนัก่อนการเดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีที่ประเทศตุรกใีหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉีด
วคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

● ก่อนเดนิทางเขา้ตุรก ีตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ล่วงหน้า 72 ชัว่โมงก่อนออกเดนิทาง พรอ้มแสดง
เอกสารยนืยนัว่าไดล้งทะเบยีนแลว้ต่อสายการบนิและเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงตุรก ีโดยสามารถ
ลงทะเบยีนไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://register.health.gov.tr/ 

● เดนิทางกลบัไทย ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั
เดนิทาง https://tp.consular.go.th/ 

https://register.health.gov.tr/
https://tp.consular.go.th/


 

 

● พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุคงเหลอืจนถงึวนัทีก่ลบัมาถงึไทยมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหน้ากระดาษ
อย่างต ่า 2 หน้า 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● ในกรณีเดนิทางในช่วงครสิต์มาส, ปีใหม่, ตรุษจนี, เทศกาลอสีเตอร ์และ Sport Event สง่ผลท าใหอ้าจ
มคี่าบรกิารเพิม่เตมิในสว่นของโรงแรม, รถโคช้, อาหาร, ไกด ์และค่าบรกิารต่างๆ ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยลูกคา้ไปพกัยงัโรงแรมนอกเมอืงแทน 

● กรณีทีเ่กดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัร์
ตดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

● บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเขา้เมอืง เนื่องจากมสีิง่ผดิ
กฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความ
ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

● บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานฑตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูเ้ดนิทางเอง 
● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม, ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

● ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าแพคเกจทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 


