UcanGo!!
TURKEY
Package 8 days 7 nights
รวมโรงแรม 7 คืนพร้อมอาหารเช้า+อาหาร(กลางวัน 7 มื้อ และเย็น 7
มื้อ)เที่ยว+รถรับส่งสนามบินโรงแรม+ไกด์ทอ้ งถิน่ +
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม+ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด
สัมผัสความยิง่ ใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป แหล่งอารยธรรมอันล้าค่า

อิสตันบูล-โบลู-คัปปาโดเกีย-คอนยา-ปามุคคาเล่-คูซาดาซี-อิชเมียร์-ชานัก
คาเล
ฮิปโปโดรม-มัสยิดสีน้าเงิน-พระราชวังทอปกาปี -มัสยิดฮาเกียโซเฟี ย-สุสานอตาเติร์ก-นครใต้ดนิ
ศูนย์จาหน่ายพรม-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาเดฟเรนท์-หมู่บา้ นอวานอส-หุบเขานกและ
ปราสาทหินอุชซิ าร์-ที่พกั กองคาราวานในอดีต-พิพธิ ภัณฑ์เมฟลานา-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-หมู่บา้ น Sirince-จัตุรสั โคนัค-ชมม้าไม้เมืองทรอย-ช้อปปิ้ งบาซาร์

✓2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ตอ้ งรอกรุป๊ ✓เลือกวันเดินทางได้เอง ✓พักโรงแรม 4 ดาว
โปรแกรมการเดิ นทาง
วันที่ 1

วันที่ 2

สนามบินอิ สตันบูล – เมืองอิ สตันบูล – เมืองโบลู
------------ เดิ นทางถึงสนามบิ นอิ สตันบูล
รถรับท่านเดินทางสู่เมืองอิ สตันบูล นาท่านเข้าชมฮิ ปโปโดรม
(Hippodrome), มัสยิ ดสีน้าเงิ น (Blue Mosque), พระราชวังทอปกาปี
(Topkapi Palace) และมัสยิ ดฮาเกียโซเฟี ย (Hagia Sophia Mosque) ได้
เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูเ่ มืองโบลู (Bolu)
ข้อกำหนด โปรดแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ สำหรับกำรเข้ำชมมัสยิด และจำเป็ นต้อง
ถอดรองเท้ำก่อนเข้ำชม
สุภำพสตรี : ควรใส่ เสื้ อแขนยำวคลุมถึงข้อมือ กำงเกงขำยำวคลุมถึงข้อเท้ำ หรื อ
กระโปรงยำวคลุมข้อเท้ำ (ไม่รัดรู ป) และจะต้องมีผำ้ คลุมศีรษะ
สุภำพบุรุษ : ควรสวมกำงเกงขำยำวและเสื้ อแขนยำว (ไม่รัดรู ป)
โรงแรมที่พกั HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเท่า
เมืองโบลู – เมืองคัปปาโดเกีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสูค่ ปั ปาโดเกีย เข้าชมสุสานอตา
เติ รก์ (Ataturk Mausoleum) และนครใต้ดิน (Underground City)

อาหาร
-/L/D

B/L/D

วันที่ 3
เช้า

วันที่ 4
เช้า

วันที่ 5
เช้า

วันที่ 6
เช้า

โรงแรมที่พกั MCR HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองคัปปาโดเกีย
<ท่านสามารถเลือกซือ้ ทัวร์เสริมขึน้ บอลลูนได้(Join Tour) ราคาประมาณ
230USD/ท่าน โดยต้องซือ้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง>
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมศูนย์จาหน่ ายพรม(Carat Outlet Center), หุบเขานกพิ ราบ
(Pigeons Valley), หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley), หมู่บ้านอวานอส
(Avanos Village) แวะถ่ายรูปภายนอกหุบเขานกและปราสาทหิ นอุชิซาร์
(Uchisar Castle)
โรงแรมที่พกั MCR HOTEL หรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคอนย่า (Konya) และเข้าชม
ที่พกั กองคาราวานในอดีต (Sultanhani Caravanserai), พิ พิธภัณฑ์เมฟ
ลานา (Mevlana Museum) จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปามุคคา
เล่ (Pamukkale)
โรงแรมที่พกั TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม จากนัน้ นาท่านเข้าชมเมืองโบราณเฮียราโพลิ ส
(Hierapolis) หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเซลจุก
(Selcuk) เข้าชมเมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (Ephesus) และแวะช้อปปิ้ งที่
หมู่บ้าน Sirince จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองคูซาดาซี (Kusadasi)
โรงแรมที่พกั ARORA HOTEL หรือเทียบเท่า
คูซาดาซี – อิ ซเมียร์ – ชานัคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสูไ่ ปอิ ซเมียร์ (Izmir) อิสระให้ท่าน

B/L/D

B/L/D

B/L/D

B/L/D

วันที่ 7
เช้า

วันที่ 8
เช้า

เดินเล่นหรือถ่ายรูปทีจ่ ตั ุรสั โคนัค (Konak Suquare) จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สูเ่ มืองชานัคคาเล่ (Canakkale) เพือ่ นาท่านเข้าชมม้าไม้เมืองทรอย (Troy
Wooden Horse)
โรงแรมที่พกั IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ชานัคคาเล่ - อิ สตันบูล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรม นาท่านเดินทางสู่อิสตันบูล เพือ่ นาท่านสูบ่ าซาร์ (Bazaar)
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พกั ISTANBUL HOME SUITES HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามบินอิ สตันบูล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนัน้ รถรับท่านเดิ นทางสู่สนามบิน

B/L/D

B/-/-

**รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดและมีผลกับการเดิ นทาง โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ**

----------------------------------------------------------------------------------------เดินทาง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565
อัตราค่าบริการ
เดินทางขัน้ ต่า 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ
เดินทางขัน้ ต่า 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ
คริสต์มาสและปี ใหม่ (23 ธ.ค.64 - 2 ม.ค.65) เพิม่ ท่านละ
ตรุษจีน (1 ก.พ.65) เพิม่ ท่านละ

35,300.- บาท
22,800.- บาท
1,500.- บาท
1,800.- บาท

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
-รถรับส่งตามทีร่ ะบุในรายการ
-ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ)
-โรงแรม 7 คืน พร้อมอาหารเช้า
-ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
-พนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
-อาหาร (อาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารเย็น 7 มือ้ )
-ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สาหรับเด็กอายุตงั ้ แต่ 6 เดือน และผูใ้ หญ่อายุไม่เกิน
80 ปี โดยจะคุม้ ครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านัน้ ไม่คุม้ ครองค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับ
การกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
-ตั ๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อิ สตันบูล-กรุงเทพฯ
แนะนาสายการบิน Emirates Airlines ราคาตั ๋วเริม่ ต้น 19,283 บาท
หรือสายการบิน Turkish Airlines ราคาตั ๋วเริม่ ต้น 35,358 บาท
-ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ )
-ค่าบริการเพิม่ เติมส่วนทีเ่ ป็ นห้องพักเดีย่ ว
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ เป็ นต้น
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-พนักงานยกกระเป๋ าทีส่ นามบิน
-คนดูแลและช่วยเหลือทีส่ นามบิน
-ทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ
-หัวหน้าทัวร์คนไทย
-ค่าธรรมเนียมการทาวัคซีนพาสปอร์ต
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง (ราคา
ประมาณ 40 USD / ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมบริการเกีย่ วกับการดาเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
-ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมกักตัว (SHA Plus) อย่างน้อย 7 วัน (การเปลีย่ นแปลงมาตรการและการ
เปลีย่ นแปลงจานวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
เงื่อนไขการจองและการชาระเงิ น
●
แจ้งวันเดิ นทาง, จานวนผู้เดิ นทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
●
หากตกลงทาการจอง ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงิ นค่าแพคเกจเต็มจานวน(100%) โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากได้รบั การคอนเฟิ ร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสาเนาพาสปอร์ตของผู้เดิ นทางด้วย
เงื่อนไขการยกเลิ ก
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินทัง้ หมด โดยทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงิน 70% ของค่า
แพคเกจ รวมถึงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
●
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าแพคเกจทัง้ หมด
***กรณีมเี หตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ บริษทั ฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง ***
***ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น ฯ ***
หมายเหตุ
●
●

●

●

การเดินทางแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางขัน้ ต่า 2 ท่าน
ผูท้ ส่ี ามารถเดินทางเข้าตุรกีได้นนั ้ จะต้องได้รบั การฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า
14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็ นวัคซีนที่ประเทศตุรกีให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
ก่อนเดินทางเข้าตุรกี ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 72 ชัวโมงก่
่
อนออกเดินทาง พร้อมแสดง
เอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองตุรกี โดยสามารถ
ลงทะเบียนได้ทเ่ี ว็บไซต์ https://register.health.gov.tr/
เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เดินทาง https://tp.consular.go.th/

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันทีก่ ลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต่า 2 หน้า
รายการท่องเทีย่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
ในกรณีเดินทางในช่วงคริสต์มาส, ปี ใหม่, ตรุษจีน, เทศกาลอีสเตอร์ และ Sport Event ส่งผลทาให้อาจ
มีค่าบริการเพิม่ เติมในส่วนของโรงแรม, รถโค้ช, อาหาร, ไกด์ และค่าบริการต่างๆ ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นหรือย้ายลูกค้าไปพักยังโรงแรมนอกเมืองแทน
กรณีทเ่ี กิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
์
คืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์
ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าเมือง เนื่องจากมีสงิ่ ผิด
กฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความ
ประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูเ้ ดินทางเอง
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีเ่ กิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
์
บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม, ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษ
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่ตามสภาวะค่าเงิน
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าแพคเกจทัง้ หมดกับทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

