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T U R K E Y  
อสิตนับลู (ISTANBUL)    องัการา (ANKARA)    คปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) 

สุสานอตารเ์ติรก์ ❖ ภเูขาเออรซ์ีเยส ❖ นครใตด้ินคารด์คั ❖ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ ❖ หบุเขาพาซาแบค  

ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ❖ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย ❖ ฮปิโปโดรม ❖ สุเหร่าสนี ้ าเงนิ ❖ แกรนดบ์ารซ์าร ์ 

 

 

 



เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ สำยกำร

บิน TURKISH AIRLINES (TK) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง. 
23.30 น. เดินทางสู่ ประเทศตุรก ีโดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK69 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

วันที่สอง สนำมบินอสิตันบูล(ประเทศตุรก)ี – เมืององักำรำ – สุสำนอตำเติร์ก(ATATURK)                          (L/D)                                                                                                        
06.10 น. เดินทางถึง สนำมบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สนามบินใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี  น าท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลำประเทศตุรกีช้ำกว่ำประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง) 

 ☞ เดินทางสู่ เมืององักำรำ (Ankara) เมืองหลวงของประเทศตุรกี เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับูล มี
ความส าคญัทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรกีและเป็นท่ีตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ 
ศูนยก์ลางของการคา้ขาย ใหท้่านอิสระพกัผอ่นบนรถชมวิวเมือง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

DAY : 1 
สนำมบินสุวรรณภูม ิ

DAY : 2 
สนำมบินอิสตันบูล 

เมืองอังกำรำ 
สุสำนอะตำร์เติร์ก 

 

DAY : 3 
อังกำรำ – ไกเซรี 
ภูเขำเออร์ซีเยส 
นครใต้ดินชำดัค 
เมืองคัปปำโดเกีย 

DAY : 7 
สนำมบินอิสตันบูล 
สนำมบินสุวรรณภูม ิ
 

DAY : 6 
 

อิสตันบูล –  มัสยิดคัมลิกำ 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
สวนอีเมอร์กัน-ฮิปโปโดรม 

สุเหร่ำสีน ้ำเงิน 
แกรนด์บำร์ซำร์ 

จัตุรัสทักซิมสแควร์ 
 

DAY : 5 
คัปปำโดเกีย  

โบลู 
ทะเลสำบอะบันท์ 

อิสตันบูล 
สไปซ์ มำร์เก็ต 

DAY : 4 
* OPTION บอลลูน  
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ 
หุบเขำนกพิรำบ 
หุบเขำพำซำแบค  

ร้ำนพรม 



 ☞ ชม สุสำนอตำเติร์ก (Ataturk Mausoleum) หรือ อะนิตกำเบอร์ (Anitkabir) อนุสรณ์สถานและสุสาน
ของรัฐบุรุษของประเทศตุรกี  มุสตำฟำ เคมำล อตำเติร์ก (Mustafa Kemal Atatürk)  ผูก่้อตั้งและประธานาธิบดีคนแรก
ของตุรกี นายทหารท่ีมีความสามารถ เป็นผูบ้งัคบับญัชาของจกัรวรรดิออตโตมนัเพียงคนเดียวท่ีไม่แพใ้นสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 สร้างขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 เพื่อรวบรวมประวติัและขา้วของเคร่ืองใชข้องอตาเติร์ก ภายในยงัมีส่ิงท่ี
น่าสนใจอีกมากมายใหไ้ดช้ม. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร  

 ท่ีพกั  THE ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม เมืองอังกำรำ –  เมืองไกเซรี(KAYSERI) – ภูเขำเออร์ซีเยส(MT.ERCIYES) –  นครใต้ดินชำดัค
(UNDERGROUND CITY OF CHADAK) – เมืองคัปปำโดเกยี(CAPPADOCIA)                   (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองไกเซรี (Kayseri) สมยัโบราณใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของกษตัริยค์ปัปาโดเกียนและเป็นศูนยก์ลางของ
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  เมืองเก่าสร้างดว้ยหินภูเขาไฟสีด าและยงัมีสถานท่ีปรักหกัพงั
โบราณจ านวนมาก (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  



 ☞ สู่  ภูเขำเออร์ซีเยส (Mt.Erciyes)  ภูเขาท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาลูกเล็กใหญ่ท่ีเรียงรายสลบัซับซ้อนกนัไปมา 
ระดบัความสูงจากน ้ าทะเล 3,917 เมตร เป็นท่ีนิยมส าหรับนกัปีนเขาอีกหน่ึงแห่ง ชมวิวท่ีสวยงามตามอธัยาศยั จนถึง
เวลานดัหมาย น าท่านลงจากยอดเขา (หมายเหตุ การเดินทางช่วงฤดูหนาวถึงวนัท่ี 31 มีนาคม ขึ้นลงโดยกระเชา้) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 ☞  ชม  นครใต้ดินชำดัค (Underground City of Chadak) เม่ือ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล ชาวคปัปาโดเชียไดมี้
การสร้างเมืองใตดิ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภยัจากการบุกรุกของชาวโรมนั ขุดเจาะไปเร่ือยๆ จนใตพ้ื้นดินคปัปาโดเชีย
กลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถ์คริสจกัร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม ้บ่อน ้ า ห้อง 
โถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยงัมีอีกหลายส่วนท่ียงัไม่ไดขุ้ดคน้ ให้ท่าน
ไดช้มความมหศัจรรยเ์มืองใตดิ้นและเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร. 

 
 

 ☞ เดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย (Cappadocia) มาจากภาษาเปอร์เชีย คตัปาตุกา (Katpatuka) เมืองมหัศจรรยท่ี์
ไดรั้บการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1985 ตั้งอยู่บนพื้นท่ีๆ เคยเป็นภูเขาไฟมา
ก่อน ช่ือ เออร์ซีเยส (Erciyes) เมืองน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นท่ีทบัถมกันเป็น
ระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามแปลกตาจน
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวและอีกไฮไลท์ของเมืองน้ีคือเป็นจุดขึ้นบอลลูนท่ีมีวิวสวยงาม
ท่ีสุด 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร    
 ท่ีพกั  UCHISAR KAYA  OTEL (โรงแรมถ ำ้) หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ส่ี เมืองคัปปำโดเกยี– * OPTION TOUR ขึน้บอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกยี * –พพิธิภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ 
–หุบเขำนกพริำบ(PIGEON VALLEY)–หุบเขำพำซำแบค(PASABAG VALLEY)– ร้ำนพรม  (B/L/D) 

เชา้มึด คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย (Cappadocia Balloon View) ☂ ขึ้นบอลลูน สัญลักษณ์ของ

ตุรกี ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ ชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่ง
มนตเ์สน่ห์ สัมผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพท่ีสวยงามรอบตวั ☂ (ค่ำใช้จ่ำยท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมจองออพช่ัน
และช ำระเงินได้ท่ีหัวหน้ำทัวร์ ประมำณ 230 USD/ท่ำน  *กำรขึน้บอลลูนขึน้อยู่กับสภำพอำกำศท่ีเหมำะสม* โดยจะ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ)  



B A L L O O N 



เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ☞ ชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ ้า
หินหลายลูกเพื่อท าเป็นโบสถส์ าหรับเป็นศูนยร์วมของผูท่ี้นับถือศาสนาคริสต์ เป็นถ่ินฐานท่ีตั้งของผูค้นตั้งแต่ก่อน
คริสตกาลและยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภยัการล่าสังหารจากจกัวรรดิโรมนั ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1985 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิดท่ีแสดงเร่ืองราวชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวคปัปาโดเชียน (Cappadocian)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☞ แวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะ
เป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู่  ชาวบา้นเล้ียงนกพิราบไวเ้พื่อน ามูลมาท าเป็นปุ๋ ยบ ารุงตน้ไม ้จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) และยงัมีตน้ไมจ้ าลองท่ีเต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น 
อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

☞ ชม  หุบเขำพำซำแบค (Pasabag Valley) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคลา้ยมีหมวกวางอยูบ่นสุด อดีตเม่ือ 
1,500 ปีท่ีแลว้สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพ  านกัของบาทหลวงไซมอนท่ีเดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาท่ีปฏิบติัธรรม



และไดม้าเจอสถานท่ีแห่งน้ี (Hermitage of St.Simon) และเป็นท่ีนิยมส าหรับพระอีกหลายองคใ์นเวลาต่อมา จนไดรั้บ
อีกสมญาวา่ The Valley Of The Monks. 

☞ แวะ ร้านพรม (Galeri Ikman) ตุรกีมีช่ือเสียงในดา้นการทอพรมโด่งดงัไปทัว่โลก มีพรมมากมายหลากหลายชนิด
อาทิ พรมท่ีทอจากขนสัตว ์,ฝ้าย ,ไหม มีลวดลายท่ีสวยงามแปลกตา ใหท้่านไดช้มและเลือกซ้ือตามอธัยาศยั. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร    
 ท่ีพกั  UCHISAR KAYA  OTEL (โรงแรมถ ำ้) หรือเทียบเท่ำ  
 

วันทีห้่ำ เมืองคัปปำโดเกีย  –  เมืองโบลู(Bolu)  – ทะเลสำบอะบันท์(ABANT LAKE)  – เมืองอิสตันบูล
(ISTANBUL) – ตลำดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET)                                                                (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

☞ เดินทางสู่  เมืองโบลู (Bolu) จงัหวดัทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรกี ตั้งอยู่ระหว่าง องัการาและอิสตนับูล 
เป็นเมืองท่ีมีเร่ืองราว โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถานท่ีท่องเท่ียว วิถีชีวิตท่ียงัคงใชชี้วิตแบบชาวพื้นเมืองของตุรกี 
อิสระพกัผอ่นบนรถพร้อมผา่นชมวิวธรรมชาติสองขา้งทาง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

☞ ชม  ทะเลสำบอะบันท์  (Abant Lake) ทะเลสาบน ้ าจืดทางตะวนัตกเฉียงเหนือตุรกี ก่อตวัขึ้นจากการเกิด
แผน่ดินถล่มคร้ังใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูง 1,328 ม. กลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวตุรกี
และชาวต่างชาติ เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ป่าไม ้วิวภูเขาท่ีสมบูรณ์สวยงาม อิสระเก็บภาพสวยงาม
ตามอธัยาศยั. 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  เมืองส าคญัอนัดบั 1ของประเทศ เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมือง
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(Bosphorus) ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมือง
ส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีปคือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส)และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโต
เลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่าง
กนัออกไป. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☞ สู่  ตลำดเคร่ืองเทศ (Spice Market) ตั้งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 เป็นตลาด
ในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในอิสตนับูล สินคา้ส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั ทั้งยงัมีถัว่ชนิดต่าง ๆ 
รังผ้ึง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ฯลฯ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

 

 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร    
 ท่ีพกั  GOLDEN WAY  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

** ตรวจ RT – PCR TEST (COVID 19) ค่ำตรวจไม่รวมในค่ำทัวร์ ประมำณท่ำนละ 35 USD  เพ่ือน ำผลตรวจย่ืนก่อนเดนิทำงกลบัประเทศไทย ** 

 

วันทีห่ก เมืองอิสตันบูล – มัสยิดคัมลิกำ (CAMLICA) – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS CRUISE) 
– สวนอเีมอร์กนั (EMIRGAN PARK) – สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) – ฮิป
โปโดรม (HIPPODROME) –  สุเหร่ำสีน ้ำ เงิน (BLUE MOSQUE)  –  แกรนด์บำร์ซำร์ (GRAND 
BAZAAR) – จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE) – สนำมบินอสิตันบูล                          (B/L/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
** ข้อก ำหนด โปรดแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ ส ำหรับกำรเข้ำชมสุเหร่ำและจ ำเป็นต้องถอดรองเท้ำก่อนเข้ำชม ** 

สุภำพสตรี : ควรสวมกำงเกงขำยำวคลุมข้อเท้ำ เส้ือแขนยำวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้ำส ำหรับคลุมศีรษะ  

👳 สุภำพบุรุษ : ควรสวมกำงเกงขำยำวและเส้ือแขนยำว ไม่รัดรูป 🧕 

☞ ชม  มัสยิดคัมลกิำ (Camlika) มสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สถานท่ีส าหรับละหมาดอิสลามสร้างเสร็จและเปิดใน
เดือนมีนาคม 2019 ตั้งอยูท่ี่บนเนินเขาคมัลิกา มีการจดัแสดงงานศิลปะ แกลเลอร่ี หอ้งสมุดและหอ้งประชุม  

☞ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเล
มาร์มา (Sea Of Marmara) มีความยาวประมาณ 32 กม. ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ซ่ึงถือว่าท่ีสุด
ของยุโรปและเอเชียมาพบกนัท่ีน่ีนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งใน
การป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามทั้งสองขา้งทางไม่วา่
จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เช่หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีตุรกีและมีป้อมปืนตั้งเรียงราย. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 ☞ ชม  สวนอเีมอร์กนั (Emirgan Park) สวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของตุรกีโดยท่ีตลอดเดือน 
เมษายนของทุกปี สวนสาธารณะแห่งน้ีจะใชเ้ป็น สถานท่ีจดังาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 โดยแทจ้ริง
แลว้ประเทศตุรกี เป็นตน้ก าเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเขา้ใจผิดว่าเป็น ประเทศเนเธอร์แลนดใ์ห้ท่านได้
อิสระกบัการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพนัธุ์นบัเป็นลา้นๆ ดอกและดอกไมช้นิดอ่ืนไดต้ามอธัยาศยั (หมาย
เหตกุารชมดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี)  



 ☞ ชม  สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (Mosque Of 
Hagia Sophia)  หรือ ช่ือในปัจ จุบัน  คื อ 
พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย 
Hagia Sophia Museum 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลกยคุกลาง ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนา
คริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ พระเจ้า
จักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผูส้ร้าง  ใช้เวลา
สร้าง 17 ปี ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์อง
ชาวมุสลิมและกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึง.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ☞ ชม   จัตุรัสสุลต่ำนอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง
แห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้ งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่



ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสร้างใน
อียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสา
คอนสแตนตินท่ี 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☞  ชม    สุเหร่ำสีน ้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจาก
วิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนได้
เรือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ Sultan 
Ahmed นั้นเอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☞  สู่ ยา่นการคา้ช่ือดงั แกรนด์บำร์ซำร์ (Grand Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 
เป็นตลาดคา้พรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ท่ี
มีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ ฯลฯ 

 ☞  จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) เป็นท่ีท่องเท่ียวและการพกัผอ่นท่ีอ าเภอท่ีส าคญัมีช่ือเสียงส าหรับ
ร้านอาหาร, ร้านคา้, และโรงแรม ท่ีน่ีถือเป็นหัวใจส าคญัของอิสตนับูลสมยัใหม่โดยมีสถานีกลางของเครือข่ายรถไฟ
ใตดิ้นอิสตนับูล.  

  อสิระรับประทำนอำหำรเย็น  (* แนะน ำให้ท่ำนลองลิม้ชิมรสสเต็กช่ือดัง  SALT BAE *  หำกท่ำนสนใจกรุณำ
แจ้งเจ้ำหน้ำที่ล่วงหน้ำเพ่ือท ำกำรจองโต๊ะ) 

 อิสระท่านตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินอสิตันบูล 
 

วันทีเ่จ็ด สนำมบินอสิตันบูล – สนำมบินสุวรรณภูมิ 
01.45 น. เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK68 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.25 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. 

 



หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำ
ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีท่ีบำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมท่ีก ำหนดได้
เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  เมษำยน-พฤษภำคม 65 
รำคำ 

พกัเดี่ยว 
ผู้ใหญ่ 

องัคำร – จันทร์ 26 เมย. – 02 พค.65 32,993.- +4,500.- 
พฤหัสบด ี– พุธ 12 – 18 พค.65 32,993.- +4,500.- 

 

**  หมำยเหตุ กรณีท่ีผู้เดินทำงตรวจพบเช้ือโควิด (COVID) ขณะท่องเท่ียวในประเทศตุรก ีรับกำรรักษำฟรี โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ** 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  



 ค่ำทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บำงสถำนที่)และหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 1,700 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ 

วันเดินทำง  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำใน

โรงแรมที่พกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่

เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงิน
ตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง   
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบ าง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

กำรยกเลิก 
- เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลิก 
เดินทำงเก็บค่ำมัดจ ำเต็มจ ำนวนทุกกรณี 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบินนั้น  
ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่าน 
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้)  
 
 
 



หมำยเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋

เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 



16. ทางบริษทัเร่ิมต้นและจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

มำตรกำรท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทำงออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค ์https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

3.ไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็มแลว้และระยะเวลาการฉีดเข็มท่ี 2 ตอ้งห่างกบัวนัเดินทางอย่างน้อย 14 วนั ( ฉีดวคัซีนไขวก้็เขา้ประเทศ
เวียดนามได)้  หากเคยไดรั้บเช้ือโควิด-19 ตอ้งมีใบรับรองการรักษาไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นบัตั้งแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลถึงวนั
เดินทาง) 
4. *กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ยงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนตอ้งมีผลตรวจโควิด โดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชัว่โมง 
(ค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร์)  
5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อรับ QR CODE ทางอีเมลไ์วแ้สดงให้กบัเจา้หนา้ท่ีฯ 
ตอนขาเขา้ประเทศไทย 
6.กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ประเทศตุรกี ลงในลิ้งค ์ https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเขา้ประเทศตุรกี 72 ชัว่โมง
และตอ้งแสดงเอกสารท่ียนืยนัวา่ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน 

ระหว่ำงเดินทำง 
- ระหวา่งการเดินทางมีการตรวจโควิด-19 ตรวจแบบ RT-PCR  ผลการตรวจใชก่้อนขึ้นเคร่ือง (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทวัร์  35 USD)  

เดินทำงกลบัเข้ำประเทศไทย 
1.เตรียม QR CODE ท่ีไดรั้บจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีสายการบินและเจา้หนา้ท่ี ตม.ไทย กรณี
ไม่มี QR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้ไทย 
2.คนไทยท่ีเดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวคัซีนครบแลว้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั จะสามารถเดินทางเขา้ไทยไดท้างอากาศ
โดยไม่ตอ้งกกัตวั ภายใตโ้ครงการ TEST & GO บนเง่ือนไขดงัน้ี  
- วนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย ท าการจองตรวจโควิด-19 (ตรวจแบบ RT-PCR) และจ่ายค่าห้องพกัท่ีโรงแรม SHA+ หรือ 
ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (ค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร์) 
- รอผลท่ีโรงแรมท่ีกกัตวัจนกวา่จะไดรั้บผลแจง้ตรวจเป็นลบ หากผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนได ้
- เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ท่ียงัไม่ไดรั้บวคัซีนและเดินทางพร้อมผูป้กครองสามารถเขา้ประเทศไทยภายใตโ้ครงการ TEST & GO 
 



หมำยเหตุ : เง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ยึดตำม
ประกำศของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  *กรุณำ
อ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกน้ันจะถือว่ำผู้ เดินทำงรับทรำบตำมข้อก ำหนด หำกเกิดควำม
เสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
* กรณีระหว่ำงท่องเที่ยวตรวจพบเช้ือโควิดที่ประเทศตุรกี  รับกำรรักษำฟรีโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย(มีเจ้ำหน้ำที่ของทำงรัฐฯมำรับไปรักษำตำม
สถำนที่ที่ทำงตุรกีก ำหนด ระยะเวลำในกำรรักษำประมำณ 7 วัน) หมำยเหตุ ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆนอกเหนือจำกกำรรักษำโควิดของตุรกี. 

 
 
 
 


