รหัสโปรแกรม : 23381 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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พิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว ชมทุ่ง ลาเวนเดอร์ ที่สวยงามของตุรกี
ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอยพักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
เที่ยวไม่เหนื่อยบินภายใน 1 เที่ยว (Turkish Airlines หรือ Pegasus Airlines)
ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ และย่าน TAKSIM SQUARE
พิเศษ 1 ปี มีครัง้ เดียว ชมทุง่ ลาเวนเดอร์ ทีส่ วยงามของตุรกี เริม่ กลางมิถนุ ายน ถึง สิงหาคม 2565

กำหนดการเดิ น ทาง
วันที่ 1
06:00 น.

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เมืองอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

09:10 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818
(ใช้เวลาบิน 05.55 ชม.)

12:05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มัสกัต ประเทศโอมาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

14:35 น.

ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน OMAN AIR
เที่ยวบินที่ WY165 (ใช้เวลาบิน 05.25 ชม.)

19:00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่
ที่พัก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)

ที่พัก

ISTANBUL WANDA VISTA HOTEL 5* รือเทียบเท่า

2

วันที่ 2

อีสตันบูล - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่

เช้า

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (อาหารเช้า Set Box)

08.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบิน TK 2026
**เวลาและสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเวลาและสถานการณ์

10.15 น.

เดินทางถึง สนามบิน Kayseri ผ่านการตรวจเอกสารและรับกระเป๋าเรียบร้อย
นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลั ง นำท่ า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งคั ป ปาโดเกี ย
Cappadocia ชมดิ น แดนที ่ ม ี ภ ู ม ิ ป ระเทศอั น น่ า
อัศจรรย์ ซึ่งในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหล
ออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถม
เป็ น เวลาหลายล้ า นปี และด้ ว ยการกระทำของ
ธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ
และ กาลเวลา ได้ ป รุ ง แต่ ง ดิ น แดนคั ป ปาโดเกี ย
ออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์
ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้
ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่อง
นางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย
เมืองคัปปาโดเกียมี นครใต้ดิน Underground City อยู่หลายแห่ง เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อน
ของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทำสงคราม ซึ่งนครใต้ดินที่ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด
คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน เมืองไคมักลี Underground City Derinkuyu or Kaymakli ที่มีความลึกถึง 11 ชั้น (ลึกที่สุดที่
85 เมตร) พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ ซึ่งนครใต้ดินนับเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ่งก็ว่าได้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม Goreme Open Air Museum ที่
เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุด
ถ้ำเป็นจำนว นมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีก
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ด้วย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ที่ เกิดจากการขุด เข้าไปในหินภูเขาไฟ
และใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos Village สินค้า
คุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! นำท่านชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี

ที่พัก

UCHISAR KAYA HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า กรณี โรงแรมเต็ม เราจะเปลี่ยนไปพัก**
โรงแรมอื่นที่มาตรฐาน 4-5 ดาว หรือระดับเดียวกัน**เทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สำหรับท่านที่เดินทางขึ้นบอลลูนกลับมารับประทานอาหารเช้า)
โปรแกรมเสริมพิเศษ....ขึ้นบอลลูน (จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. ชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ USD 240 ต่อ 1 ท่าน) **ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน
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และเครื่องร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของท่าน*****จะมีรถรับ ส่ง จากบริษัทบอลลูน มารับแต่
เช้าตรู่ ประมาณ 05.00 น. (ตีห้า)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยัง
เป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง
ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขา **
พิเศษ** ระหว่างทางนำท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village แห่ง เมืองอิสปาร์ตา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ The

Lavender Village ที่บานสะพรั่งสวยงาม จะมีเฉพาะเดือน กลางเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม ของทุกปี เท่านั้น
จากนั้นระหว่างทาง นําท่านแวะชม คาราวานสไรน์ ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออต
โตมัน
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพัง
ของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของ
น้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิ มะขวางทางน้ำเป็น
ทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า ปราสาทปุยฝ้าย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

NINOVA THERMAL HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - คูซาดาซึ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้
จึงได้สร้าง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส City of Ephesus
เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลัก
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สร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อ
เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน
นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชม ห้องอาบน้ำ
แบบโรมันโบราณ Roman Bath ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวั นนี้ ห้องสมุดโบราณที่มี
วิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มี ความอ่อนหวานและฝีมือ
ปราณีต จากนั้นนำท่านเข้าชม บ้านของพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี
อาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

RAMADA ENCORE HOTEL HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

คูซาดาซึ - เปอร์กามัม - ชานัคคาเล่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญ
ว่าเป็นประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายซึ่งสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงคือ โรงละครที่ชันที่สุดในโลก ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง
10,000 คน
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็นที่ตั้งกรุงทรอย นำ
ท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Troy เมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ชม ม้าไม้
จำลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบ
โบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก และ Hollywood Troy สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่
หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย

ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
TROIA TUSAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เช้า

เที่ยง

กรุงอิสตันบูล-สุเหร่าสีนำ้ เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิง้ CANDY
SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET ช้อปปิง้ ย่าน TAKSIM SQUARE
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล Istanbul เมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดใน
ตุรกี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบู ลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่
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มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหาร
เซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 1616-1609.ศ.ปี ระหว่าง ค 7โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้ส ร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed
นั้นเอง
จากนั้นนำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลาง
แห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรม
ต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียง
พื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์
ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7

นำท่านชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) หรือที่รู้จักกันในชื่อวังสุลต่าน เป็นอีกหนึ่งเเลนด์มาร์คของเมือง
อิสตันบูลค่ะ สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 (Mehmed the Conqueror) ใช้เป็นที่ประทับของสุลต่านหลายพระองค์
ต่อกันมาหลายศตวรรษ โดยมีทั้งหมด 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้นนอก เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ร่มรื่น
น่าเดินเล่นมากๆ เลยค่า มีอาคารสไตล์ตุรกีดั้งเดิมที่ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างดีสุดๆ ใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการและ
ต้อนรับแขกคนสำคัญของเมือง
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นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทำให้ประเทศตุรกีได้รับสมญานามว่า
ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดำทะเล
มาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิว

ที่สำคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค 1973.ศ.มี
ความยาวทั้งสิ้น ปัจจุบันตกไปอยู่ ) ของโลกในสมัยนั้น 4 เมตร และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 1,560
(21 อันดับที่ขณะที่ล่องเรือพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดล
มาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา
นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop และ ตลาดสไปซ์ Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือก
ซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ สินค้าอัน
เลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย มีเวลาหรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานที่สำคัญ
ที่มีชื่อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ่ง ไฮไลท์ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ
รถรางสีแดงสด ที่วิ่งจาก จัตุรัส ทักซิม ไปตามถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
เป็นอันดับสอง
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ISTIKLAL STREET หรือที่เรียกว่า Grand Avenue Of Pera เป็นเส้นทางที่มีชื่อเสียงและดี
ที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง อิสตันบูล ตั้งอยู่บนย่านเก่าแก่ ซึ่งถนนเส้นนี้ ทอดยาวจาก จัตุรัส ทักซิม (TAKSIM SQUARE)
ไปจนถึงสถานี เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดินที่หรูหรา ยาว .ม.ก 1.4 มีร้านค้า ร้านอาหาร ชื่อดัง
ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมอย่างเพลิดเพลิน และมีอาคารที่รายล้อมด้วย อาคารยุค ออตโตมัน ตอนปลาย มีสถาปัตยกรรม
ที่ส วยงาม เป็นที่ดึง ดูด นัก ท่อ งเที่ยวที่ชื่นชอบ เป็นอย่างมาก ไกด์พาไปทานในย่านช้อ ปปิ้ง เช่นร้าน Nusr-Et
Steakhouse ( Salt Bae)
(จองอาหาร Nusr-Et Steakhouse ( Salt Bae) the supplement at 100 USD per person with menu: Goat
Cheese Salad, Onion Flower, Spinach, Baked Potato or Home Made Fries, Beef Fillet, Marinated Sliced
Beef, Rock of Lamb, 1 Soft Drink, Water)
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ค่ำ

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก

GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้า

อิสตันบูล – เซนต์โซเฟีย - ประเทศไทย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปสวยๆ กับแลนด์มาร์กสำคัญ ขาด
ไม่ได้ถ้ามาตุรกี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of
Hagia Sophia ห ร ื อ ช ื ่ อ ใ น ป ั จ จ ุ บ ั น คื อ
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ฮ ายาโซฟี อ า หรื อ ฮาเจี ย โซเฟี ย
Hagia Sophia Museum เดิ ม เคยเป็ น โบสถ์
ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็น
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ สุ เ หร่ า เซนต์ โ ซเฟี ย ถื อ เป็ น
สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัด
ให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคกลาง ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมา
กลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานใหม่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

14:00 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY 164
(ใช้เวลาบิน 5 ชม.)

19:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ มัสกัต ประเทศโอมาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง 1.15 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
21:10 น.
วันที่ 8
06:20 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY 817 (ใช้เวลาบิน 6.10 ชม.)
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@
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รายการท่องเทีย่ วอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีโ้ ดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***
**ก่อนทำการจองทัวร์ทกุ ครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนือ่ งจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็นหลัก**

วันเดินทาง
22 – 29 มิถนุ ายน 2565
27 กรกฎา – 3 สิงหา 2565
3 – 10 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กไม่เกิน 12 ปี เด็กไม่เกิน 12 ปี
ผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)
33,999
32,999
31,999 6,900
35,999
34,999
33,999 6,900
35,999
34,999
33,999 6,900

วีซ่า
-

เงือ่ นไขการเดินทางระหว่างสถานการณ์โควิค19
1. เอกสารจะต้องเตรียมก่อนการเดินทาง
➢ พาสปอร์ตตัวจริง (เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
➢ วัคซีนพาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิค 19 ครบ 2-3 เข็ม (ชื่อภาษาอังกฤษ)
การจองและชำระเงิน
➢ กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000.- บาท ภายใน 1 วัน หลังจองเดินทาง ***
➢ กรุณาชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน OMAN AIR
• ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยวสายการบิน Turkish Airlines หรือ Pegasus Airlines
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 ดาว และพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน หรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท
รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อ ให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
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• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 80 USD /ท่าน (เก็บสนามบินในวันเดินทาง)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่ความพึงพอใจในการให้บริการ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้
เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับระหว่างประเทศ
ไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับในประเทศตุรกี (เพิ่มน้ำหนักแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3-7 วัน ราคาหน้าเคาน์เตอร์จะแพงกว่า จอง
ล่วงหน้าราคา 5 กก. 350-400 บาท)
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรม
• ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น คนต่างชาติเพิ่มราคาทัวร์ท่านละ 3,000 บาท
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
• เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 30 – 44 วัน คืนเงิน 75 % ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 20 – 29 วัน คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
• ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วน
หนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง ไม่
เสียค่าใช้จ่าย หากต่ำกว่าอาจมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
• หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจองทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
บริษัทและลูกค้าทุกท่าน
• ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่
ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
• กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้
ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
• กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสาร
ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
• หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่ าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัด
หมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
• ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
• ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่
ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
• PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
• ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ
ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
• การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการ
ในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า เดือน นับจากวันเดินทาง 6
และมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า หน้า 2
กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ **โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีทผี่ ู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทางทีท่ า่ นได้ทำการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุก
กรณี**
หมายเหตุ ยกเลิก Test & Go เข้าประเทศ เริม่ 1 พฤษภาคม 2565 เหลือ Thailand Pass
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หากสนจองกรุณาติดต่อ

➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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