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DE890 : ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ [บินตรง+บินภายใน+พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน] 9 วัน 6 คืน (TK)

เดือน

กำหนดการ

ธันวาคม 2562

05-13 ธ.ค. 62 , 06-14 ธ.ค. 62 , 07-15 ธ.ค. 62 , 13-21 ธ.ค. 62 , 20-28 ธ.ค.
62 , 21-29 ธ.ค. 62 , 22-30 ธ.ค. 62 , 23-31 ธ.ค. 62

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพ - อิสตันบูล

19.00 น

พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช
อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทำผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

23.50 น.

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ
อาหารกลางค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
หมายเหตุ :กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันที่ 20-28 / 21-29 / 22-30 / 23-31 ธ.ค. 62
19.00 น. พร้อมกัน ณ เคาเตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65
05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2

คัปปาโดเจีย - นครใต้ดิน - หมู่บ้านอวานอส - หมู่บ้านนกพิราบ - เมืองอุชิซาร์

04.00 น.

เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

06.15 น.

ออกเดินทาง สู่ สนามบิน Kayseri โดยเที่ยวบิน TK2312 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
นำท่านสู่ เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
ชม Underground City ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในยามสงคราม
ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต
โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
และชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วยเหตุผลเดียวกัน
รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร
เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องถนอมอาหาร, ห้องครัว, ห้องอาหาร, โบสถ์,
ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย
หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี
มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัวทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก
แทบทุกร้านจะมีผลิตภัณฑ์จากงานปั้นวางอยู่หน้าร้าน แต่ในบ้านมีโชว์เครื่องปั้นหม้อทุกบ้าน
อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ำที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนำดินจากแม่น้ำมาลองปั้นใช้เป็นอุปกรณ์
ของเครื่องใช้ ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริ่มปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบ้าน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ชม หมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบ้านได้ขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไว้ให้นกมาอยู่อาศัย
นำท่านสู่ เมืองอุชิซาร์ เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุนเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วย หินทรงกระโจม
กรวยคว่ำ และเจดีย์เต็มไปหมดที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งของหินเหล่านี้มีคนอาศัยอยู่ภายในในลักษณะ“บ้านถ้ำ”
มาช้านานนับจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเข้าไป”ภายในหิน
โดยไม่มีการ“ทุบทำลายหิน”เหล่านี้ทิ้งเพื่อปรับพื้นที่ให้ราบเรียบแต่อย่างใด ส่วนบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ก็ทำอย่างกลมกลืน
ไม่ทำลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง
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ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Melis Cave Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า
หมายเหตุกรณีโรงแรมถ้ำเต็มทางเราขอปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมระดับเดียวกัน**

วันที่ 3

บอลลูน - หุบเขาเดฟเรนท์ panoramic view - โรงเรียนสอนผลิตพรม - คอนย่า - คาราวาน สไลน์ - เมืองปามุคคาเล่

Optional Tour

สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้
**(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนท่านละ 240 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยเงินสด และราคา
250 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน
แต่สำหรับประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional
Tour รายการนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่าน)
**การขึ้นบอลลูนเป็นการดำเนินการการของบริษัทบอลลูนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัททัวร์*** เนื่องด้วยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางไปคัปปาโดเกียเพื่อขึ้นบอลลูน
ซึ่งบริษัทบอลลูนก็มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมายและมีปริมาณการจองค่อนข้างสูง
ทำให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้ หรือบางคณะจองได้
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อบอลลูนได้ทั้งที่คัปปาโดเกียและปามุคคาเล่ ***

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ
ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคล้ายพื้นผิวดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น
ในจักรวาลมากกว่าพื้นผิวโลก เต็มไปด้วยหินรูปทรงแปลกตา อิสระให้ท่านเก็บภาพ panoramic view
นำท่านเข้าชม โรงเรียนสอนผลิตพรม (Carpet School & Factory)
ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกี

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308
รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง
ระหว่างทางนำท่านชม “คาราวานสไลน์” ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน
ระหว่างทางท่านชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขารวมถึงท้องฟ้าสีสดใสเดิมอดีตเคยเป็
นเส้นทางค้าขายระหว่างยุโรปกับเอเชีย หรือที่เรียกกันว่าเส้นทางสายไหม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

ที่พัก

Lycus River Thermal Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ปราสาทปุยฝ้าย - คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย
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เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากก
ารไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำใ
ห้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ปามุคคาเล่
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีตัดกับชายฝั่งทะเลอีเจี้ยนซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญ
ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเลสีฟ้าครามของทะเลอีเจี้ยน
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง
ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปน
า “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน
นำท่านเดินบน ถนนหินอ่อน ผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้
นำท่านชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้,
ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดี

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์) ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก

Ramada Resort Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

เที่ยง
บ่าย

โรงงานเครื่องหนัง - เมืองออตโตมันโบราณ - เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีก - ชานัคคาเล่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี
ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada ,
Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านออตโตมัน ดั้งเดิม
ชมอารยะธรรมและบ้านเรือนสมัยแบบเก่าของสมัยออตโตมันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
และเลือกชมซื้อสินค้าพื้นเมือง
จากนั้นได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้างในราวปี 281-133
ก่อนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่เป็นแม่ทัพของอเล็กซานเด อร์มหาราช จนกระทั่งถึงราชวงศ์แอทตาลิด จึงได้ยกให้กับโรมัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม หมุ่บ้านกรีกโบราณ
กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปีในอดีตนั้นเมืองนี้คือเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดมาแล้วในสมัยกรีกโบราณ
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสร้างบ้านแบบโบราณหลากหลายสีสันสดใน
อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเก็บภาพประทับใจและสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
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ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Cannakkale) ซึ่งตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน
เมืองแห่งนี้จึงเคยเป็นชุมทางการค้า ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรป
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์) ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก

Buyuk Truva Hotel เทียบเท่า

วันที่ 6

ทรอย - บูซาร์ - อิสตันบูล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมม้าไม้จำลองแห่ง กรุงทรอย
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก
ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับม้าไม้เมืองทรอยที่ตั้งตระง่านอยู่กลางเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มีความสำคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4
ของประเทศและเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ
ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ
จากนั้นได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิร์เน ที่อยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล
นำท่านสู่ Bursa Silk house โดยตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก
และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า
ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อิสตันบูล

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์) ณ โรงแรมที่พัก

ที่พัก

TRYP BY WYNDHAM SANCAKTEPE Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้า

พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - บาลัช - ตลาดสไปซ์มาร์เกต - จัตุรัสทักซิม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างมาก
ทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและตะวันออก
ที่ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของที่นี่จะถูกตั้งเวลาไว้ที่ 09.05 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ เคมเล
อตาเติร์ก วีรบุรุษของชาติถึงแก่อสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938
จากนำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of
Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป
และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่
นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย
เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจะกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้
และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง
ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น
ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่
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หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม ชุมชนบาลัช ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวยิว ซึ่งตกแต่งด้วยหลากหลายสีสันสะดุดตา
ตั้งอยู่บนฝั่งยุโรปของอิสตันบูลเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมบนบนฝั่งตะวันตกของโกลเด้นฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เกต อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกีอย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
นำท่านสู่ จัตุรัสทักซิม ( Taksim Square) หรือ ย่านทักซิม สแควร์ เป็นย่านที่คึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล
เพราะเป็นย่านที่เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีช็อปปิ้ง สตรีท ที่รายล้อมไปด้วยร้านค้าทั้งแบรนด์โลคอล
และแบรนด์อินเตอร์มากมาย แถมยังมีบูติกโฮเต็ลอิพๆ และบาร์เก๋ๆ ให้คุณได้ชมบรรยากาศความคึกคักของถนนเส้นนี้

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

TRYP BY WYNDHAM Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

สุเหร่าสีน้ำเงิน -โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อิสตันบูล OUTLET

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ จุดชมวิวฝั่งเอเชีย อิสระให้ให้ท่านเก็บภาพความงามของ2 ฝั่งทวีประหว่างยุโรปและเอเชีย
**หมายเหตุขึ้นอยู่กันสภาพอากาศ **
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าชมสนามแข่งม้าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต
จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง
ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านในและถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่
ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด7 ปีและ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทม์
เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด
แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเติร์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี
และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่
ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา
จากนั้นนำท่านสู่ ช้อปปิ้ง Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล อิสระให้ท่านเลือกชื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Istanbul

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

วันที่ 9

อิสตันบูล - กรุงเทพ

01.55 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

15.00 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

05 - 13 ธันวาคม 2562
06 - 14 ธันวาคม 2562
07 - 15 ธันวาคม 2562
13 - 21 ธันวาคม 2562
20 - 28 ธันวาคม 2562
21 - 29 ธันวาคม 2562
22 - 30 ธันวาคม 2562
23 - 31 ธันวาคม 2562

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
38,850
38,850
38,850
38,850
38,850
38,850
45,890
45,890
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พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

หมายเหตุ
• ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
• ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว
• ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
• ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
• ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
• ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
• ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
• ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
• ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
• ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ( 90 USD/คน/ทริป)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
• ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วันหลังจอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
• เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า
• กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดให้กับท่าน
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
• การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
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ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
• ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
• ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน
ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ
หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม)
และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น
และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
• สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง
(ท่านที่พักเดี่ยวกรุณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)
• กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โรงแรมและห้อง
• ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM)
ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้อง
การหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
• กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่
ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเค
รื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO
)
• หากท่านซื่อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโ
ดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สําหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class
Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7
กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศนำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกินกระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะ
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