เทียวแบบ NEW NORMAL กรุ๊ปไซส์เล็ก
DAY

ITINERARY

1
2
3

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ดูไบ-อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติรก์
อังการา-คัปปาโดเกีย-พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่-นครใต้ดนิ ชมโชว์ระบําหน้าท้อง
ขึนบอลลูน Optional Tour-คัปปาโดเกีย-PASABAG-PIGEON
VALLEY-หมู่บา้ นเอวานอส
คัปปาโดเกีย-คอนย่า-พิพธิ ภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล
ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่
มารี-คุซาดาสึ
เพอร์กามัม–วิหารอะโครโปลิส-ม้าไม้จําลองแห่งทรอย–ชานัค
คาเล
ชานัคคาเล-อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
แกรนด์บาซาร์-RT PCR TEST
อิสตันบูล-ฮาเกียโซเฟี ย-ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีนําเงินพระราชวัง
ทอปกาปึ -สนามบินอิสตันบูล
ดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

4
5
6
7
8
9
10
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วันทีหนึง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

(-/-/-)

 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน ประตู แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีสอง ดูไบ-อิสตันบูล-อังการ่ า-สุ สานอตาเติร์ก

(-/-/D)

01.15 น.

ออกเดิ นทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์

04.45 น.
10.45 น.

เทียวบินที EK 385 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
 ออกเดินทางสู่ เมื องอิส ตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทียวบิ นที

14.25 น.

คํา

EK213 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ กรุงอังการ่า (Ankara) ซึงเป็ นเมืองหลวงทีตังอยู่บริเวณ
กลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็ นเมืองทีใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากอิสตันบูล จากนันนํา
ถ่ายภาพด้านหน้า สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็ นอนุสรณ์สถานและสุสาน
ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึงเป็ นผูน้ าํ ในสงครามกู้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลก
ครังที ผูก้ ่อตังสาธารณรัฐตุรกี
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 New park Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสาม เมืองคัปปาโดเกีย -พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ งโกเรเม่-นครใต้ ดนิ -ชมโชว์ระบํา
หน้ าท้ องและการแสดงพืนเมือง
(B/L/D)
เช้า

2204-2102-UITK001

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย
(Cappadocia) ชืนชมดินแดนทีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึงเกิ ดจากลาวาภูเขาไฟที
ไหลออกมาปกคลุมพืนทีเป็ นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี เมือวันเวลา
ผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพ
เป็ นหุบ เขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารู ปทรงต่างๆ เกิดเป็ น ภูมิประเทศทีงดงาม
แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดังสวรรค์บนดิน จนได้ชือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และ
www.smileytour.com
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เทียง

คํา

ได้รบั การแต่งตังจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
แห่งแรกของตุรกี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง
โกเรเม่ (Goreme Open-Air Museum) ซึงเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
ซึงเป็ นความคิดของชาวคริสต์ทีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถําเป็ นจํานวนมากเพือ
สร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานจากชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็นด้วยกับศาสนา
คริสต์ จากนันนําท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศ
ตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซือตามอัธยาศัย
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พร้อมชม ระบําหน้ าท้อง (Belly dance) และการ
แสดงพืนเมืองต่างๆ ของตุรกีอนั ลือชือทีน่าตืนตาตืนใจ จากนันนําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Alp Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสี

ทัวร์ บอลลูน OPION TOUR-หุบเขาพาซาแบค-หมู่บ้านของนกพิราบนครใต้ ดิน-ชมการสาธิตการทําเครื องปันดินเผา
(B/L/D)

05.00 น.

** สําหรับท่านใดทีสนใจขึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้อง
ออกจากโรงแรม . น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ งที
ห า ช ม ไ ด้ ย า ก ใ ช้ เ ว ล า อยู่ บ อ ล ลู น
ประมาณ ชัวโมง (ค่าขึน บอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ราคาโดยประมาณ
USD ต่อ ท่าน รบกวนติดต่อสอบถาม
แจ้งความจํานงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง
เพราะทัวร์บอลลูนต้องขึนอยู่กับ สภาพ
อากาศในวันนันๆด้วยทางบริษัทฯจึงไม่
รวมอยู่ในค่าทัวร์)
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เช้า

เทียง

คํา

(สําหรับท่านทีไม่ได้ซือทัวร์ขนบอลลู
ึ
น อิสระพักผ่อนทีโรงแรมได้ตามอัธยาศัย)
 บริก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นําท่า นเข้า ชม หุ บ เขาพาซาแบค
( Pasabag) ท่ านจะได้ ช มธรรมชาติ
แปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็ นรู ปกรวย
มีหมวกวางอยู่ขา้ งบนแปลกตาสวยงาม
มากไม่มีที ใดเหมือ น อิสระให้ท่ านเก็บ
ภาพประทั บ ใจ จากนั นนํ า ท่ า นชม
ห มู่ บ้ า น ข อ ง น ก พิ ร า บ ( Pigeon
Valley) โดยชาวบ้า นได้ขุ ด เจาะโพรง
เจาะรูเอาไว้ให้นกมาอยู่อาศัยเพือจะได้เก็บขีนกพิราบไป
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านชม นครใต้ดิน (underground
city) ซึงเกิดจากการขุ ดเจาะพื นดิ น ลงไป เพือใช้เป็ น ที หลบภัย จากข้า ศึก ศัตรู ใ นยาม
สงคราม ของชาวคัปปาโดเกี ยในอดีต โดยทังจากชาวอาหรับจากทางตะวัน ออกที ที
ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนีเพือประโยชน์ทางการค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตก
ด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทังต้องการทีจะหยุดยังการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบ
นีด้วย เมืองใต้ดินแห่งนีมีครบทุกอย่าง ทังห้องโถง, ห้องนอน, ห้องนํา, ห้องถนอนอาหาร,
ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนันนําท่านชม หมู่บ้านอวานอส
(Avanos village) ซึงเป็ นหมู่บา้ นทีมีชือเสียงเกียวกับเครืองปั นดินเผา และงานเซรามิก
แทบทุกร้านจะมีผลิตภัณฑ์จากงานปั นวางอยู่หน้าร้าน แต่ในบ้านมีโชว์เครืองปั นหม้อทุก
บ้าน อวานอสเป็ นเมืองเล็กๆทีมีแม่นาไหลผ่
ํ
าน แต่เป็ นแม่นาที
ํ มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลย
นําดินจากแม่นามาลองปั
ํ
นใช้เป็ นอุปกรณ์ ของเครืองใช้ ทีใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม
ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริมปั นพวกโอ่ง แจกัน และเครืองประดับบ้าน ชมการสาธิตการทํา
เครืองปั นดินเผาของแบบดังเดิมของชาวคัปปาโดเกีย
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Alp Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห้ า

เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑ์ เมฟลาน่ า-เมืองปามุคคาเล่

เช้า

 บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันเดิน ทางสู่ เมื อ งคอนยา
(Konya) ซึงเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ.
รวมทัง
ยังเป็ นศูนย์กลางทีสําคัญของภูมิภาคแถบนีอีกด้วย นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่ า
เดิมเป็ นสถานทีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดิน
หมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ก่อนไปทําการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึ ก
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เทียง

คํา

ทรมานร่างกายเป็ น เวลา 1,000 คืน ก่อนทีจะไปหมุนได้ ว่ากันว่ าผูท้ ีมีสมาธิมากตัวจะ
ลอยขึนเมือหมุนไปช่วงเวลาหนึง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่
(PAMUKKALE) เมืองทีมีนาพุ
ํ เกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพัง
ของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของนําพุเกลือแร่รอ้ นนีได้
ก่ อให้เ กิ ด ทัศ นี ย ภาพของนําตกสี ข าวเป็ น ชันๆหลายชันและผลจากการแข็ ง ตั ว ของ
แคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนําเป็ นทางยาว ซึงมีความงดงาม
มาก ปามุคคาเล่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ.
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Adem Pira Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีหก

ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้ านพระแม่ มารี -คุ
ซาดาสึ
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม ปามุคคาเล (Pamukkale)
ห รื อ ป ร า ส า ท ปุ ย ฝ้ า ย ( Cotton
Castle) ซึ งเกิ ด จากนําแร่ ร ้อ นที มี แ ร่
ธ า ตุ แ ค ล เ ซี ย ม ค า ร์ บ อ เ น ต ม า
ตกตะกอน เกิ ด เป็ น ลัก ษณะหน้า ผา
ซ้อนกันเป็ นชันนําตก มีสีขาวคล้ายกับ
สร้างมาจากปุยฝ้าย ซึงนําแร่ทีไหลลง
มาแต่ละชันจะแข็งเป็ นหินปูน ย้อยเป็ น
รู ปร่ างต่ างๆอย่ างสวยงามและน่าอัศ จรรย์ นําแร่นีมีอุณ หภูมิ ตังแต่ป ระมาณ 35-100
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดืม เพราะเชือว่ามีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปั สสาวะ และโรคไต ใน
อดีตกาลชาวโรมันเชือว่านําพุรอ้ นสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อม
รอบไว้เพือเป็ นเมืองสําหรับใช้พกั ผ่อนและรักษาบําบัดโรคต่างๆ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอ
เฟซุส (City of Ephesus) ทียิงใหญ่และงดงามจนกระทังจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ
ยิงใหญ่ทีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณทีสมบูรณ์และมังคังทีสุด ถนนทุกสายปูดว้ ยหินอ่อน
ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนีมีทางเข้า ทาง โดยบริเวณ
ประตูท างเข้า มี รู ป แกะสลัก เทพี องค์ป ระดับ อยู่ ได้แ ก่ เทพี แ ห่ ง ปั ญ ญา เทพี แ ห่ ง
คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รู ปแกะสลักเทพีทัง องค์นี

เทียง
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คํา

เป็ นของจําลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นาํ กลับไปออสเตรียและตัง
แสดงอยู่ทีพิพิธภัณฑ์กรุ งเวียนนา แวะชม
โรงละครเอเฟซุ ส ซึ งจุ ค นได้ป ระมาณ
30, คน เป็ นโรงละครกลางแจ้งทีใหญ่
เป็ น อั น ดับ สามของโรงละครโบราณใน
ตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที
นังชมไล่ระดับขึนไป ปั จจุบัน ยังสามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสง
สีเ สีย งบ้า งเป็ น ครังคราว ห้องอาบนําแบบโรมัน โบราณ (Roman Bath) ที ยัง คงเหลื อ
ร่องรอยของห้องอบไอนําให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี จากนันนําท่านเข้าชม บ้านของพระแม่
มารี (House of Virgin Mary) ซึ งเชื อกัน ว่ า เป็ น ที สุ ด ท้า ยที พระแม่ ม ารี ม าอาศั ย และ
สินพระชนม์ในบ้านหลังนี ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริยโ์ ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชือ แอน
นา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ.
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Aria Claros Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีเจ็ด

เพอร์ กามัม–วิหารอะโครโปลิส-เมืองทรอย–ชานัคคาเล

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่าน เยียมชมโรงงานหนั งชันนํา
Leather Fashion House โรงงานผลิ ต เสื อหนั ง คุ ณ ภาพดี ให้ท่ า นมี เ วลาเลื อ กซื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สื อหนั ง ตามอั ธ ยาศั ย จากนั นนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเพอร์ ก ามั ม
(Pergamon) ตั งอยู่ ใ นบริ เ วณอะ
นาโตเลี ย ห่ า งจากทะเลอี เ จี ย น
ประมาณ กม.ทางด้า นเหนื อ
ของแ ม่ น ํ าไคซู ส ซึ งเป็ น เมื อ ง
โบราณของกรี ก ที มี ค วามสํา คั ญ
ของพวกเฮเลนนิสติก ซึงมีสถานที
ท่ อ งเที ยวที สํา คัญ คื อ วิ ห ารอะ
โครโปลิส (Acropolis) นครบนที
สูง เป็ นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึงผูต้ งถิ
ั นฐานใน
สมัยนันมักเลือกทีสูง ซึงมักจะเป็ นเนินเขาทีด้านหนึงเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลาง
ของมหานครใหญ่ ทีเติบโตรุ ่งเรืองอยู่บนทีราบเบืองล่างทีรายล้อมป้อมปราการเหล่านี
โดย เมื อ งด้า นบน (upper town) จะเป็ น พื นที วิ ห ารบู ช าเทพเจ้า สถานที ศัก ดิ สิ ท ธิ
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คํา

พระราชวังและพืนทีใช้งานต่ างสําหรับกษั ตริย์และชนชันสูงเท่านัน ส่วนประชาชนคน
ธรรมดาทัวไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนํา ท่านเดิ นทางสู่ เมืองชานั คคาเล
(Canakkale) ซึงเป็ นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถและขนถ่ายสินค้าจาก
เอเชียสู่ยุโรป นับตังแต่สลุ ต่านอาห์เม็ดที ได้สร้างป้อมปราการขึนทีนีเมือปี 1452 เมือง
ชานั ค คาเล่ ใ นอดี ต เป็ นที ตั ง ของ
สมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลก
ครังที เมือฝ่ ายสัมพันธมิตรต้องการ
รุ กคื บ หน้ า เข้ า ไปยั ง ช่ อ งแคบคาร์
ดาแนลส์ เพือบีบให้ตุรกี ถอนตัว ออก
จากสงครามโลก นํา ท่ า นชม เมื อ ง
ทรอย (Troy) ปั จจุบนั กรุ งทรอยตังอยู่
ในเมืองชานัคคาเล ซึงเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเทียวแห่งหนึง บริเวณกรุ งทรอย มีการ
จัดแสดงแบบจําลองกรุ งทรอย และเรืองราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทังภาพ
แผนผังเมืองทรอยทีถูกสร้างซ้อนทับกันถึง ชัน มีซากเมืองเก่า กําแพง ประตู และม้าไม้
จําลองแห่งทรอย ซึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ
โดยเป็ นสาเหตุทาํ ให้ก รุ งทรอยแตก ให้เวลาท่านชมและถ่ายรู ปคู่กับม้า ไม้จาํ ลองแห่ ง
ทรอย
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Kolin Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีแปด ชานัคคาเล-อิสตันบูล-ล่ องเรื อช่ องแคบบอสฟอรั ส-แกรนด์บาซาร์
(B/L/D)
เช้า

2204-2102-UITK001

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่าน นังเรือเฟอร์รีข้ามช่อง
แคบดาร์ด ะเนลส์ (Dardanelles) เป็ น ช่ อ งแคบ ตังอยู่ท างตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศ ทีกันระหว่าง คาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนทีอยู่ในทวีปยุโรปกับ
ตุรกี ส่วนที อยู่ใ นทวี ป เอเชี ย เชือมทะเลมาร์ม ะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเ จีย น
(Aegean) จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอิ สตันบู ล (Istanbul) เมืองสําคัญอันดับ
ของประเทศ เดิมชือ คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศตุรกี
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คํา

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง
เป็ นช่องแคบทีเชือมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara)
ความยาวทังสิน ประมาณ กิโลเมตร
ความกว้า งตังแต่
เมตร จนถึ ง
กิโลเมตร ถื อว่า สุด ขอบของทวีป ยุโ รป
และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันทีนี
นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบ
บอสฟอรั ส ยั ง เป็ นจุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ที
สําคัญ ยิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีก
ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับทิว ทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของ
บรรดาเศรษฐี ซึงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทังสิน นําท่านเดินทางสู่ ตลาดในร่ม
(Kapali Carsisi หรื อ Covered Bazaar) หรื อ แกรนด์บ าซาร์ (Grand Bazaar) เป็ น
ตลาดเก่าแก่ สร้างครังแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที เมือปี ค.ศ.
ตลาดนีกินเนือที
กว่ า แสนตารางเมตร ประกอบด้ว ยร้า นค้า กว่า , ร้า น ขายของสารพัด ตังแต่
ทองหยอง เครืองประดับ พรม เครืองเงิน เครืองหนัง กระเบือง เครืองทองแดง ทองเหลือง
สินค้าหัตถกรรม ของทีระลึก ฯลฯ ทีนีเป็ นทีนิยมของนักท่องเทียวเป็ นอย่างมาก จากนัน
นําท่านตรวจ RT-PCR TEST เพือใช้เป็ นเอกสารประกอบการเดินทางกลับเข้าสู่
ประเทศไทย ซึงค่าใช้จ่ายส่วนนีได้ทาํ การรวมอยู่ในค่าทัวร์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 La Quinta by Wyndham Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีเก้า

ฮาเกียโซเฟี ย-ฮิปโปโดม-สุ เหร่ าสีนําเงิน-พระราชวังทอปกาปึ -สนามบิน
อิสตันบูล
(B/L/-)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่านเข้าสู่ใจกลาง เมืองอิส
ตันบูล เป็ นเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศตุรกี ตังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส
ซึงทําให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ทีตังอยู่ใน ทวีป คือ ทวีปยุโรป
(ฝั ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั งอานาโตเลีย) ชมสนามแข่งม้าโบราณ
ของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จากนันนําชม สุเหร่าสีนําเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที
ศักดิสิทธิทางศาสนา ทีมีความสวยงามแห่งหนึง ชือนีได้มาจากกระเบืองเคลือบสีนาเงิ
ํ นที
ใช้ปตู ลอดแนวฝาผนังด้านในและถูกสร้างขึนบนพืนที ซึงเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซน
ไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทังหมด ปี
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19.25 น.

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Mosque of
Hagia Sophia) เดิ ม เคยเป็ น โบสถ์ข องคริ ส ต์ศ าสนา นิ ก ายออร์โ ธดอกส์ ต่ อ มาถู ก
เปลี ยนเป็ น สุเ หร่า และเปลี ยนเป็ น พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ในปั จ จุ บัน เป็ น สุเ หร่ า อี ก ครัง ถื อ เป็ น
สิงก่อสร้างทียิงใหญ่ทีสุดแห่งหนึง และ ถื อเป็ น ใน สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
จุ ด เด่ น อยู่ ที ยอดโดมขนาดมหึ ม ากลางวิ ห าร และนั บ เป็ นตั ว อย่ า งที ดี ที สุ ด ของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ จากนันนําท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง
ในอดีตเคยเป็ นทีประทับของสุลต่าน
แห่ ง ราชวงศ์ อ อตโตมั น ปั จจุ บ ั น
พระราชวั ง ทอปกาปิ กลายเป็ น
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ ง ชาติ ที ใช้เ ก็ บ
มหาสมบัติอันลําค่าอาทิ เช่น เพชร
กะรัต กริ ช ทองประดั บ มรกต
เครืองลายครามจากจีน หยก มรกต
ทับ ทิ ม และเครื องทรงของสุล ต่า น
ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีก ารปิ ดปรับปรุ ง บางส่ วน อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้า ชมได้
ทังหมด) ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
เทียวบินที EK122 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

วันทีสิบ

ดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

00.50 น.
02.50 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหารับเอมิรตส์ แวะเปลียนเครือง
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เ

12.15 น.

ทียวบินที EK384 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


(-/-/-)

ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีกําหนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคาํ นึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทาํ การในวันอาทิตย์
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วันเดินทาง

ตารางการบิน

ราคา

พักเดียว
เพิมท่านละ

EK385 BKKDXB 01.15-04.45
EK123 DXBIST 10.45-14.25
5-14 เม.ย. 65 EK122 ISTDXB 19.25-00.55
EK384 DXBBKK 0250-12.15
EK385 BKKDXB 01.15-04.45
- เม.ย.
EK123 DXBIST 10.45-14.25
(สงกรานต์ ) EK122 ISTDXB 19.25-00.55
EK384 DXBBKK 0250-12.15
EK385 BKKDXB 01.15-04.45
EK123 DXBIST 10.45-14.25
เม.ย.- พ.ค. EK118 ISTDXB 23.20-04.50
EK375 DXBBKK 09.40-18.55
ราคาสํ าหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้ เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครื องบินได้จากเจ้ าหน้ าที

43,900

7,000

53,900

7,000

43,900

7,000

โปรดศึกษาเงือนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่ อนตัดสินใจซื อ
เมือท่ านทําการชําระมัดจําแล้ ว ถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆทีบริษทั ระบุไว้

อัตราค่ าบริ การทีรวมในรายการทัวร์










ตัวเครื องบินชันประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนําเทียวตามรายการการท่องเทียว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่า RT-PCR TEST ทีต่างประเทศก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
ค่าประกันสุ ขภาพ (covid- ) เงือนไขตามกรมธรรม์
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อัตราค่ าบริ การทีไม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการในการทําหนังสื อเดินทางและวีซ่าสํ าหรับชาวต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวต่ างๆ ทีเกิดขึนระหว่ างการเดินทาง อาทิเช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่ าบริการซั กรีด หรื อ ค่าเกิดความเสียหายต่ างๆภายในห้องพัก เป็ นต้ น
 ค่ าส่ วนเกินของนําหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื อง 30 กก./ท่ าน
 ค่ าทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิน ( USD x 8 วัน = USD )
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ คนไทย วันละ x 10 วัน =
บาท
 ค่ า RT-PCR TEST ก่ อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 ค่ าใช้ จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมือถึงไทย
(เงือนไขตามทีทางรัฐบาลกําหนด)

เงือนไขการจองและการชําระเงิน
1. ชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
ทีมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลื อ 20 วัน ก่อนวันเดิ น ทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุ ญาตเก็บค่าทัวร์ ส่วนที
เหลือตามทีกําหนด)
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีมีความจําเป็ นต้องซื อตัวเครื องบินภายในประเทศ หรื อตัวโดยสารอืนๆในการเดินทาง
เพือมาทําการยืนวีซ่า หรื อในวันเดิ นทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน
ออกตัวเครื องบิ น หรื อ ตัวโดยสารอืนๆ มิ ฉ ะนันทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

เงือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดิ นทาง 65 วันก่อนการเดิ นทางขึนไป คืนเงินทังหมด (หากมีการจองคิวยืนวีซ่าหรื อยืนวีซ่า
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/ท่าน
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่ามัดจําทังหมด (20,000 บาท/ท่าน)
4. ยกเลิ ก การเดิ น ทาง 39-21 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง เก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยครึ งหนึ งของราคาทัว ร์ ต ามที ระบุ ใ น
โปรแกรม
5. ยกเลิ กการเดิ นทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดิ นทาง เก็ บค่ าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวร์ ทีตามระบุใน
โปรแกรม
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6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง
7. กรณีผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
8. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่า ค่าตัวเครื องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งยกเลิ กการเดิ นทางล่ วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดิ น ทาง ในกรณี ทีมี ผู้
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจําให้ทงหมด
ั
(ในกรณีทีมีการยืนวีซ่า และท่านได้รับการ
อนุมตั ิวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทีเกิดขึนจริ ง และท่านสามารถนําวีซ่า
นีไปใช้ได้ หากวีซ่านันยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่า นสละสิ ทธิ ในการไม่ใ ช้บริ การใดๆ ทีระบุ ไ ว้ใ นโปรแกรมทัว ร์ หรื อถูกปฏิ เ สธการเข้า -ออก
ประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
3. ตัวเครื องบินทีจัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัวแบบหมู่คณะ ซึงจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณี ทีท่านต้องการแยกวันเดิ นทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้า หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง
และการจัดทีนังของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพือ
แทรกแซงได้
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืน
ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที
สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอํานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและ
อํานวยความสะดวกในยืนวีซ่า เท่านัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ ทีจะไม่ แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื องปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกื อบทังปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมื อท่า นได้มี การชําระเงิ น แล้ว ไม่ ว่าจะโดยตรงกับ บริ ษทั ฯหรื อตัวแทนของบริ ษทั จะถื อว่าท่ านได้
ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้แล้ว
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