
                             

TKTK01 โปรแกรมตรุกี อสิตนับลูปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 9 วนั 6 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. 

** สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 
ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 38,999 บาทพเิศษ !! พกัโรงแรมสไตลถํ์า้ 1คนื /ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง

เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมอืงอสิ
ตันบล ูสเุหรา่สน้ํีาเงนิ สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย เพลดิเพลนิไปกบัดนิแดนแหง่เทพนยิายคัปปาโดเกยี ใหท้า่นชมดนิแดนอันน่า
อัศจรรยป์ามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) ชมสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจํ้าลองแหง่เมอืง
ทรอย ไปยังบา้นของพระแมม่ารทีีเ่ชือ่วา่เป็นบา้นทีพ่ระแมม่ารเีคยอาศัยอยู ่พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสไปซ ์
และลอ่งเรอืบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผน่ดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม 4 ดาวของตรุก ีพกัโรงแรมสไตลถํ์า้ 1 คนื  
Option Tour >> ขึน้บอลลนู ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรอืสมัผัสประสบการณ์ น่ังรถ Jeep Safari ชมววิภเูขา
รปูทรงตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 
FLIGHT
DEPARTURE
RETURN

 
20.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูเิคาเตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์และนําท่านเดนิทางออกสูท่่าอากาศยานอตาเตริก์ 

(Ataturk Airport) เมอืงอสิตันบูล ประเทศตุรก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK069 BKK-IST 23.30-06.10  
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)   

 
 

เชา้ นําท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) 
(ระยะทาง305ก.ม/ใชเ้วลา4.30ช.ม)ซึง่เป็นศนูยก์ลาง
การคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้
จากเอเชยีสูย่โุรป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) 
  ►เมอืงทรอย (Troy) นําท่านชมเมอืงทรอย (Troy) 

ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึง่เป็น
เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุง
ทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอยและ
เรื่องราวการคน้พบโดยนักโบราณคดีพรอ้มทั ้งภาพ
แผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ซาก
เมอืงเก่ากําแพง ประตูและมา้ไมจํ้าลองแห่งทรอยซึง่
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศึกของ
นักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก ให ้
เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับมา้ไมจํ้าลองแห่งทรอย 
(Hollywood Troy) 

 เย็น            บรกิารอาหารเย็น (มื้อที ่2)จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพั่ก
แรมพักผอ่นตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั: MUSHO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

4-12 ธันวาคม 64 38,999 ไมม่รีาคาเด็ก 7,500 15 
28 ธันวาคม64-5 มกราคม 65 41,999 ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant) 
7,500 15 

12 มกราคม65-20 มกราคม 65 38,999 คดิ 50% ของคา่ทวัร ์ 7,500 15 

13 กมุภาพันธ-์ 21 กมุภาพันธ ์65 38,999  7,500 15 

วนัที1่    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานอสิตนับลู 
 

วนัที2่     เมอืงชานคัคาเล – เมอืงทรอย – มา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอย 
 



                             
 
 

 

 

 เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที3่) นําท่านเดนิทางสู่เมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) 
(ระยะทาง 230ก.ม/ใชเ้วลา3ช.ม)เป็นท่าเรือธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่ก่อน
ครสิตกาลหลังจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์
เหม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์หง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุตา่นออสมันที ่2 
ไดส้รา้งสเุหรา่คาไลชแิละโรงอาบน้ํา ตลอดจนกําแพงเมอืงทีพั่กสําหรับกอง
คาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงทา่ทีเ่หมาะในการทําการคา้ระหวา่งยโุรป
และแอฟรกิาใต ้และ คูซาดาสเึพิง่เป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.
1980 

  ►เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ
นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคาร
สําคัญอกีแหง่คอืวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian 

  ►บา้นพระแม่มาร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยที่
พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้  ถูกคน้พบอย่าง
ปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-
1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะ
คน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแมม่ารไีดร้ับการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีปูป้ันของพระแม่
มาร ีซึง่พระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน้ําสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊ก
น้ําทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน้ําเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวาม
เชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน  

  ►ชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนังคณุภาพสงูซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบ
รนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที4่) 
  ►เมอืงปามุคคาเล(่Pamukkale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใชเ้วลา 2.40 ช.ม ) คําว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ 

“ปราสาทปยุฝ้าย”เป็นน้ําตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)     ทีพ่กั: NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 
 

 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที6่)   

►เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1
แหง่แพรก์ามมุ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที7่) 
►ปราสาทปยุฝ้าย ปามุคคาเล ่ นําท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย ปามุคคาเล่ 
เมืองแห่งน้ําพุเกลอืแร่รอ้น นําท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง
ของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน้ําตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดู
เหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น้ําแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็ง
เป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างตา่ง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น้ําแร่นี้มอีุณหภูมิ
ประมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืนํามาดืม่ 
เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดัน
โลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น้ําพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที8่)   ทีพ่กั: OZKAYMAK PARK HOTE หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

 

วนัที3่         เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary -เมอืงปามคุคาเล ่
                                                                                               

วนัที ่4          เฮยีราโพลสิ-ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ -คอนยา่ 



                             
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที9่) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคัปปาโดเกยี (Cappadocia)  ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะ
ภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหวา่งทางแวะถา่ยรปู 
►คาราวานสไลน์   (ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเ้วลา 6 ช.ม )  ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นสลุต่านฮานี สรา้งโดยสลุต่านอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 ประตูทําดว้ยหนิอ่อน
สกัดลวดลายโบราณ ตรงก ลางเป็นสุเหร่า ส่วนบรเิวณอื่นจัดเป็นครัว 
หอ้งน้ํา และหอ้งนอน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่0) 
► นครใตด้นิเมอืงไคมักล ี(Çardak Underground City)เป็นการเจาะเขา้
ไปในภเูขาหนิลาวา ทําเป็นชอ่งๆ คลา้ยถ้ํามากกวา่ แตก็่แน่นอนมสีว่นที่
ขดุเจาะลกึลงไปใตด้นิดว้ย 
►เมอืงคัปปาโดเกยี Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเ้วลา 1.40 
ช.ม ) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มื้อที1่1) ท่านชมระบําหนา้ทอ้งตรุก ี(Belly Dance) 
เป็นการเตน้รําทีเ่ชือ่กันวา่เกา่แกส่ดุอย่างหนึง่ มรีากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 
ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน สมัพันธก์ับวัฒนธรรมบชูาพระแม่
ผูเ้ป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดม
สมบูรณ์ เอือ้ใหก้ารคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แต่เดมิจงึเป็นการร่ายรําทีเ่นน้
การเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างรํามรีา่งกายแข็งแรง(พรอ้ม
เสริฟ์ Local Drink ไมจํ่ากดั) 

                 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 ทีพ่กั: FOSIL CAVE HOTEL หรอื โรงแรมสไตลถ์ํา้ หรอืเทยีบเทา่ 
 เนื่องดว้ยโรงแรมสไตลถ้ํ์าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละชัน้ไม่มีลฟิต ์ตอ้งยก

กระเป๋าขึน้บันได ดว้ยสภาพพืน้ทีไ่ม่เหมาะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จงึแนะนําให ้
ทกุทา่น แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบสําหรับพักแรม 1คนืและชดุสําหรับวันรุง่ขึน้กระเป๋า
ใบใหญส่ามารถฝากไวบ้นรถทัวรไ์ด ้ 

 แตร่บกวนสํารวจสิง่ของมคีา่ในกระเป๋าทีอ่ยูบ่นรถ  ถา้เกดิของสญูหายทางทัวรจ์ะไม่
สามารถรับผดิชอบสิง่ของของลกูคา้ใดๆทัง้ส ิน้/กรณีโรงแรมสไตลถ้ํ์าจํานวนหอ้งไม่
เพยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 

 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที1่2) 
หมายเหตุ: สําหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัป
ปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืง
คัปปาโดเกยี ใชเ้วลาอยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่
ขึน้บอลลูน 1 ท่าน ราคาประมาณ 250  USD ) หรือถา้หากใครอยาก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์
แคนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขาไฟในอกี
มุมมองหนึ่ง ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับววิทวิทัศน์ที่
สวยงาม (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่รถ Jeep 1 ทา่น ราคาประมาณ 120 USD) 

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) 
  ►ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum)เป็นศนูยก์ลาง

ของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่3) 
►โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามคิ (Pottery)และรา้นจวิเวอร์รี่ Jewellery อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่
ระลกึไดต้ามอัธยาศัย และนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอังการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใชเ้วลา 3.30 ช.ม ) ซึง่เป็นเมอืงหลวง
ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที1่4)    ทีพ่กั: THE ANKARA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที ่5      คปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน-์นครใตด้นิเมอืงไคมกัล-ีชมระบําหนา้ทอ้งตรกุ ี          

วนัที ่6      เมอืงเกอเรเม–พพิธิภณัฑก์ลางแจง้–กรงุองัการา              



                             
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที1่5) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตันบลู Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเ้วลา 5 ช.ม ) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่6) 
►ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The  Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) 
ความยาวทัง้ส ิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบ
ของทวปีเอเชยีมา พบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ําคัญยิง่ในการป้องกัน
ประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืน
สไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา  
►Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ เรยีกกนัวา่ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของตรุก ีทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้น
ราคายอ่มเยา 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที1่7)   ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที1่8) 
►สเุหร่าสน้ํีาเงนิ(Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงาม (ภายในอาจมกีารปรับปรุง ทําใหบ้างชว่งไม่
สามารถชมดา้นในได)้ *กรณุาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไวส้ําหรับรบัใชค้ลมุศรษีะระหวา่งเทีย่วชม สเุหรา่
สน้ํีาเงนิ* 
►ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยูท่ีจ่ัตรุัสสลุตา่นอาเหม็ดซึง่คั่นระหวา่งมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้
และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)  
►สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปลีย่นเป็นสเุหรา่ ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑ ์(ปิดเขา้ชมทกุวันจันทร)์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่9) 
►พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกา
ปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  มหาสมบัตอัินล้ําคา่ (ปิดเขา้ชมทกุวันอังคาร)   

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที2่0)    
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตันบลู เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 20.15 น.ออกเดนิทางกลับสู่
ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK068 IST-BKK 01.55-15.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ เวลาประเทศไทย 15.00+1 น. 

 
 

 
 
 

วนัที ่7      กรงุอสิตนับลู – กถ – ตลาดสไปซ ์            

วนัที ่8     สเุหรา่สนํีา้เงนิ- ฮปิโปโดม-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย- พระราชวงัทอปกาปี   
                      

วนัที ่9       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ       
                              



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก
สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็น
ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
กรุณาอย่าเก็บสิง่ของมคีา่ไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง หรอื กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสญู
หายหรอืถกูโจรกรรม ทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทกุกรณี 
 
เง ือ่นไขการเดนิทาง 
►กระทรวงสาธารณสขุตรุกกํีาหนดใหช้าวตรุกแีละชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาใน
ตรุกจีะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 72 ชัว่โมงกอ่นทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศตรุกทีีเ่ว็บไซต ์
https://register.health.gov.tr/ 
►เอกสารทีต่อ้งทําการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)      
2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     
3. เอกสารรับรองผลตรวจ PCR TEST  72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

►เก็บคา่บรกิารเพิม่ ตรวจ โควดิ RT-PCR  35 USD   
(72 ชม. กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย) 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 15 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะทาํการแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
► กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
► กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
► การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 25 วนักอ่นวันเดนิทาง **
สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัหลาย
ทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตาม
ขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
► ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวนั
เดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
► ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตาม
ราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
► ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่ง
กนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีง
พับเสรมิ 
► โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 
►หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



                             
► การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิตสิําหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน้ําใจกบัผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
► คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
► คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4-5 ดาว สาํหรับพักหอ้งละ 2 -3ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แขง่ขนักฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญจ่ะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มี
คา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 
► คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
► คา่รถตลอดรายการทวัร ์
► คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
► คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทีย่ว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
► คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES กาํหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ ไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ
แตล่ะสายการบนิ หากน้ําหนักเกนิทา่นจะตอ้งชําระคา่ปรับหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
► คา่ประกนัภยัอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  
► คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
► คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
► คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
► คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
► คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
► คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
► คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 
► คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
► คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4.  สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุ
บัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับ
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
►ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 72 ช.ม และคา่ตรวจ RT-PCR  เมือ่กลบัถงึประเทศ 
ไทย 
►โรงแรมทีพ่กักกั AQ (Alternative State Quarantine) เดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตรุก ีณ วันทีอ่อกขาย
โปรแกรมทัวร ์(18 ตลุาคม 2564) ตอ้งกกัตัว 7 วันตามนโยบายภาครฐั 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



                             
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่ง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
15. ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออก
ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 
17.การเดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตรุก ีณ วันทีอ่อกขายโปรแกรมทัวร ์(18 ตลุาคม 2564) ตอ้งกกัตัว 7 วัน 
ตามนโยบายภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


