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ท่ าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - กรุ งโดฮา – อิสตันบูล
วันพุธ ที1่ 1 เม.ย. 61
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ เช็คอินน์
สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR823
เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง (ใช้เวลาในการเปลี่ยนเครื่ องประมาณ 3 ชัว่ โมง)
ออกเดนิ ทางสู่ เมืองอิสตันบลู โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR243
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ซาบีฮา โกคเชน ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากรเรี ยบร้อย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Marriott Courtyard Hotel หรือเทียบเท่า
เทศกาลดอกทิวลิป – ฮิบโปโดรม – สุ เหร่ าสี นา้ เงิน –โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย – ล่ องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส –
พระราชวังโดลมาบาห์ เช่
วันพฤหัสบดี ที1่ 2 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเดินทาง ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park ซึ่งเป็ นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสี ยงที่สุด
ของประเทศตุรกี โดยที่ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกๆปี ณ สวนสาธารณะแห่ งนี้
จะมีจดั งานเทศกาลดอกทิวลิป ให้ ทุกท่านได้สัมผัสดินแดนที่เป็ นต้นกําเนิดดอกทิวลิป ของโลกอย่างแท้จริ ง
ให้ท่านได้อิสระกับการ ถ่ายภาพดอกทิวลิป หลากสี หลายสายพันธุ์นบั เป็ นล้านๆดอกได้ตามอัธยาศัย ก่อนจะ
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ชมสนามแข่ งม้ าโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัสสุ ลต่านอาห์เมต จากนั้นนําชม สุ เหร่ าสี น้าเงิน
(BLUE MOSQUE) สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ ได้มาจากกระเบื้องเคลือบ
สี น้ าํ เงิ นที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านในและถูกสร้ างขึ้นบนพื้นที่ ซึ่ งเคยเป็ นวังของจักรพรรดิ ไบเซนไทน์
โดยสุ ลต่านอาห์เมตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้าง ทั้งหมด7 ปี และ จากนั้นนําชม โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย (St.
Sophia) ซึ่ งเป็ นศิลปะแบบไบแซนไทม์ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
สร้ า งขึ้ นสมัย จั กรพรรดิค อนสแตนติ น ของจั กรวรรดิ ไ บแซนไทม์ เดิ มใช้เป็ นโบสถ์ค ริ ส ต์ แต่หลังจาก
จักรวรรดิออตโตมันเข้ามา ปกครองจึงได้เปลี่ ยนโบสถ์ดงั กล่าวมาเป็ นมัสยิด แต่ได้เปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่ งชาติในสมัย เค มาล อตาเติร์ก หลังจากที่เป็ นโบสถ์ในศาสนาคริ สต์เป็ นเวลากว่า 916 ปี และเป็ น
มัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปั จจุบนั เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายใน
มีภาพ ประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อ
คริ สต์ศาสนา
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่าน ล่องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black Sea) เข้ากับ ทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุ ด
ขอบของทวีปยุโรป และสุ ดขอบของทวีปเอเชี ยมาพบกันที่นี่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัส
ยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยูต่ ามช่อง
แคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึงยุคของการนําเอาเรื อปื นใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุ งอิสตันบูลถูก
ถล่มจนเสี ยหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็ นเพราะป้ อมปื นดังกล่าวนี่ เอง ในปี ค.ศ.1973 มีการเปิ ดใช้
สะพานบอสฟอรั ส ซึ่ งทําให้เกิ ดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่ งเอเชี ยและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะล่องเรื อ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทาง ไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรื อบ้ านเรื อนสไตล์ ยุโรป
ของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้ น
นําท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์ เช่ ซึ่ งเป็ นพระราชวังที่ สะท้อนให้เห็ นถึ งความเจริ ญอย่างมาก ทางด้าน
วัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็ นศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและตะวันออก
ที่ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬิ กาทุกเรื อนของที่นี่จะถูกตั้งเวลาไว้ที่ 09.05 น. ซึ่ งเป็ นเวลาที่
เคมเล อตาเติร์ก วีรบุรุษของชาติถึงแก่อสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์ เกต อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยาว์ ไม่วา่
จะเป็ นเครื่ องประดับ ชาหรื อกาแฟ รวมถึ งผลไม้อบแห้งอันขึ้ นชื่ อของตุรกี เช่ น แอปปลิ คอท หรื อจะเป็ น
ถัว่ พิทาชิโอ ซึ่ งมีให้เลือกมากมาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Marriott Courtyard Hotel หรือเทียบเท่า
บูซาร์ – ชานัคคาเล่ – ทรอย
วันศุ กร์ ที1่ 3 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
นําท่าน นัง่ เรื อเฟอร์ รี่ขา้ มฝั่งสู่ เมืองบูซ่าร์ (Bursa) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกของตุรกี มีความสําคัญ
และใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ ยงั มีชื่อเสี ยงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่ งออกไปยังตลาดต่างๆ
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ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นได้ยา้ ย
เมืองหลวงไปตั้งที่เอดิร์เน ที่อยูท่ างด้านเหนื อของกรุ งคอนสแตนดิโนเปิ ล นําท่านสู่ Bursa Silk house โดย
ตลาดแห่งนี้คา้ ขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็ นหลัก และด้วยสี สันของผ้าไหมที่สดใสนี่ เองที่ทาํ ให้ตลาดแห่ งนี้
กลายเป็ นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Cannakkale) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นทะเลมาร์ มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่ งนี้ จึง
เคยเป็ นชุ มทางการค้า ศูนย์กลางการเดิ นเรื อเชื่ อมต่อเอเชี ยกับยุโรป นําท่านชม ม้ าไม้ จาลองแห่ งกรุ งทรอย
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็ นสาเหตุทาํ ให้กรุ งทรอยแตก
ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับม้าไม้เมืองทรอยที่ต้ งั ตระง่านอยูก่ ลางเมือง จากนั้นเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ ) (7)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Ida Kale Resort Hotel หรือเทียบเท่า
เพอร์ กามัม – หมู่บ้านกรีกโบราณ – เมืองออตโตมัน – คูซาดาซี
วันเสาร์ ที1่ 4 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองเพอร์ กามัม (Pergamum) ที่ ต้ งั อยู่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั เมื อง
โบราณของกรี กที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้างในราวปี 281-133 ก่อนคริ สตกาลโดย ไลซีมา
คุส ที่เป็ นแม่ทพั ของอเล็กซานเดอร์ มหาราช จนกระทัง่ ถึงราชวงศ์ แอทตาลิดจึงได้ยกให้กบั โรมัน นําท่านชม
หมุ่บ้านกรี กโบราณ กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปี ในอดี ตนั้นเมืองนี้ คือเมืองที่เคยเจริ ญรุ่ งเรื องจนถึงขีดสุ ด
มาแล้วในสมัยกรี กโบราณ ซึ่ งปั จจุบนั นี้ เป็ นยังคงเป็ นรักษารู ปแบบการสร้ างบ้านแบบโบราณหลากหลาย
สี สันสดใน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเก็บภาพประทับใจและสัมผัสวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่น
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกีตดั กับชายฝั่งทะเลอีเจี้ยน ซึ่ งเป็ น
ท่าเรื อที่สําคัญระหว่างการเดิ นทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของท้องทะเลสี ฟ้าครามของทะเลอี
เจี้ยน จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านออตโตมัน ชมอารยะธรรมและบ้านเรื อนสมัยแบบเก่าของสมัยออตโตมันที่
ยังคงหลงเหลื ออยู่ในปั จจุบนั อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจและเลือกชมซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง ได้เวลาอัน
สมควรนําท่านกลับ
บริการอาหารค่า (บุฟเฟ่ ต์ ) ณ โรงแรมทีพ่ กั (10)
 ทีพ่ กั Charisma Deluxe Hotel หรือเทียบเท่า
เมืองเอฟฟิ ซุ ส – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่
วันอาทิตย์ ที1่ 5 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิ ซุ ส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามว่ามหานครแห่ งแรกและ
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่มีการบํารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ งเคยเป็ นที่อยูข่ องชาวโยนก (Ionian) จากกรี ก
ซึ่ งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สตกาล ต่อมาถูกรุ กรานเข้ายึดครอง
โดยพวกเปอร์ เซี ยและกษัตริ ยอ์ เล็กซานเดอร์ มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟ
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ฟิ ซุ ส” ขึ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหิ นอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้าง
ทางเต็มไปด้วยซากสิ่ งก่อสร้ างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผชู ้ มได้
กว่า 30,000 คน ซึ่ งยัง คงใช้งานได้จนถึ งปั จจุ บนั นี้ นําท่า นชม ห้ องอาบน้า แบบโรมันโบราณ (ROMAN
BATH) ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้องอบไอนํ้าให้เห็ นอยู่จนถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บ
รักษาหนังสื อไว้ได้เป็ นอย่างดี ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบเฮเลนนิ สติคที่มีความปราณี ต จากนั้นนํา
ท่านเก็บภาพประทับใจกับอนุ สรณ์ สถานของพระแม่มารี (Virgin Mary) จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม โรงงาน
เครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่ งมีชื่อเสี ยงโด่งดังของประเทศตุรกี ตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มี
คุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้ อหนังส่ งให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรื อ ปราสาทปุยฝ้ าย เมืองที่มีน้ าํ พุเกลือแร่ ร้อนไหล
ทะลุข้ ึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรี กก่อนที่ไหลลงสู่ หน้าผาผลจากการไหลของ
นํ้าพุเกลื อแร่ ร้อนนี้ ได้ก่อให้เกิ ดทัศนี ยภาพของนํ้าตกสี ขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซี ยมทําให้เกิ ดเป็ นแก่งหิ นสี ขาวราวหิ มะขวางทางนํ้าเป็ นทางยาว ซึ่ งมี ความงดงามมาก ปามุ คคาเล่
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
บริการอาหารค่า (บุฟเฟ่ ต์ ) ณ โรงแรมทีพ่ กั (13)
 ทีพ่ กั White Heaven Hotel หรือเทียบเท่า
เมืองคอนย่า - Obruk lake – คาราวานสไรน์ – เมืองคัปปาโดเจีย
วันจันทร์ ที1่ 6 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (14)
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองคอนย่ า (Konya) อดี ตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 - 1308
รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่สาํ คัญของภูมิภาคแถบนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเจีย เป็ นเมืองที่อยูร่ ะหว่างทะเลดํากับภูเขาเทารุ ส เป็ นดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่า
อัศจรรย์ซ่ ึ งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง แล้วทับถมเป็ นเวลาหลายล้านปี
เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิ มะได้เป็ นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่ อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็ นหุ บ
เขาร่ องลึก เนิ นเขา กรวยหิ นและเสารู ปทรงต่างๆ เกิดเป็ นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่ าอัศจรรย์ ดัง่
สวรรค์บนดิ น จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่ งปล่ องนางฟ้า”และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ งแรกของตุรกี และยังเป็ นเมืองที่มีความสําคัญมาแต่โบราณ
กาลเพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกี
ไปจรดประเทศจีน โดยระหว่างทางนําท่านชมความสวยงามของ Obruk lake ซึ่ งเกิดจากอุกกาบาตได้ตกลง
มาจึงเกิดเป็ นธรรมชาตินบั พันปี “คาราวานสไรน์ ” ที่พกั แรมและที่แลกเปลี่ ยนสิ นค้าระหว่างทางของชาว
เติร์กในสมัยออตโตมัน ในการเดิ นทางนี้ ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่ งทาง
ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี รวมถึงวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนี ยภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขา
ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของ คัปปาโดเจีย

ค่า

บริการอาหารค่า (บุฟเฟ่ ต์ ) ณ โรงแรมทีพ่ กั (16)
 ทีพ่ กั Burcu Kaya Hotel หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ: กรณีห้องพักของโรงแรมถา้ เต็ม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด
เช้ า
05.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

บอลลูน – นครใต้ ดิน – หมู่บ้านของนกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส – เมืองอุชิซาร์ วันอังคาร ที1่ 7 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (17)
สําหรับท่านที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล๊อบบี้ (ทัวร์ นงั่ บอลลูนนี้ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ ค่าขึ้น
บอลลูนท่านละ 220 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ที่ชาํ ระด้วยเงิ นสด และราคา 230 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณี ที่ชาํ ระ
ด้ว ยบัต รเครดิ ต บริ ษ ัท ตัว แทนผูใ้ ห้ บ ริ ก ารทัวร์ บ อลลู นในตุ ร กี มี ประกัน ภัย ให้ ก ับ ทุ ก ท่ า น แต่ สํ า หรั บ
ประกันภัยที่ทาํ จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่ องร่ อนทุกประเภท ดังนั้นการเลื อกซื้ อ
Optional Tourรายการนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของแต่ละท่าน)
นําท่านชม นครใต้ ดิน(underground city) ซึ่ งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบ
ภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ที่
ต้องการเข้า มายึดครองดิ นแดนนี้ เพื่ อประโยชน์ท างการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตก ด้วยเหตุ ผ ล
เดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในดินแดนแถบนี้ดว้ ย โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึก
ถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง, ห้องนอน, ห้องนํ้า, ห้องถนอนอาหาร, ห้องครัว,
ห้องอาหาร, โบสถ์, ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่ขดุ ลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่วา่ อากาศ
ในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้ อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซี ยส
และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุ กเฉิ นที่เป็ นทางระบายอากาศไปในตัส ทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้านของนกพิราบ โดยชาวบ้านได้ขุดเจาะโพรง เจาะรู เอาไว้ให้นกมาอยูอ่ าศัยเพื่อจะ
ได้เก็บขี้นกพิราบไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
นําท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับเครื่ องปั้ นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกร้าน
จะมีผลิตภัณฑ์จากงานปั้ นวางอยูห่ น้าร้าน แต่ในบ้านมีโชว์เครื่ องปั้ นหม้อทุกบ้าน อวานอสเป็ นเมืองเล็กๆที่มี
แม่น้ าํ ไหลผ่าน แต่เป็ นแม่น้ าํ ที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนําดิ นจากแม่น้ าํ มาลองปั้ นใช้เป็ นอุ ปกรณ์ ของ
เครื่ องใช้ ที่ใช้ภายในบ้าน เช่ น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริ่ มปั้ นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่ องประดับบ้าน
ชมการสาธิ ตการทําเครื่ องปั้ นดิ นเผาของแบบดั้งเดิ มของชาวคัปปาโดเกี ย จากนั้นนําท่านสู่ เมืองอุชิซาร์
เป็ นพื้นที่ ที่มีจุดเด่ นคื อภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุ นเหมือนรวงผึ้ง รายล้อมไปด้วย หิ นทรงกระโจม กรวยควํ่า
และเจดียเ์ ต็มไปหมด ที่สําคัญก็คือส่ วนหนึ่ งของหิ นเหล่านี้ มีคนอาศัยอยูภ่ ายใน ในลักษณะ “บ้ านถา้ ” มาช้า
นานนับจากอดี ตถึ งปั จจุ บนั เป็ นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเข้ าไป”ภายในหิ น โดยไม่มีการ“ทุบทาลายหิน”
เหล่านี้ ทิ้งเพื่อปรับพื้นที่ให้ราบเรี ยบแต่อย่างใด ส่ วนบ้านที่ปลูกสร้ างขึ้นใหม่ก็ทาํ อย่างกลมกลืน ไม่ทาํ ลาย
ทัศนียภาพ นับเป็ นการอยูอ่ าศัยกับธรรมชาติอย่างอิงแอบพึ่งพิงที่น่ายกย่องเป็ นอย่างยิง่
บริการอาหารค่า (บุฟเฟ่ ต์ ) ณ โรงแรมทีพ่ กั (19)
จากนั้นนําท่านชมระบาหน้ าท้องอันขึ้นชื่อของตุรกี ได้เวลาอันสมควร
นาท่ านกลับสู่ โรงแรมทีพ่ กั Burcu Kaya Hotel หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ: กรณีห้องพักของโรงแรมถา้ เต็ม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันทีแ่ ปด
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

Carpet school – หุบเขาเดฟเรนท์ – พาซาแบค - Panoramic View – กรุ งอังการ่ า วันพุธ ที1่ 8 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (20)
นําท่านเข้าชม โรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่ งถือได้วา่ เป็ น
สิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของตุรกี ก่อนจะนําท่านสู่ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) หุ บเขาแห่ งจินตนาการตื่นตา
กับอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แปลกตาที่ดูคล้ายพื้นผิวดวงจันทร์ หรื อดาวเคราะห์ดวงอื่น ในจักรวาลมากกว่า
พื้นผิวโลก เต็มไปด้วยหิ นรู ปทรงแปลกตา จากนั้นนําท่านสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะได้ชม
ธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหิ นเป็ นรู ปกรวยมีหมวกวางอยูข่ า้ งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที่ใดเหมือน
อิสระให้ท่านเก็บภาพ Panoramic View และเก็บภาพประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (21)
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งอังการ่ า (Ankara) (ระยะทาง 287 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่ โมง)
เมืองหลวงของประเทศตุรกี เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยูก่ ่ ึงกลางของประเทศและ
พัฒนาเติบโตขึ้ นมา โดยได้รับอิ ทธิ พลจากทั้งฝั่ งยุโรปและตะวันออกกลาง จึงทําให้เป็ นอีกเมืองที่มีความ
ผสมผสานลงตัวเป็ นอย่างยิ่ง รวมทั้งวัฒนธรรมที่ ควรค่าแก่ การมาสัมผัส ระหว่างทางแวะเที่ ยวชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (Lake Tuz) ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่ งเป็ น
ปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
บริการอาหารค่า (บุฟเฟ่ ต์ ) ณ โรงแรมทีพ่ กั (22)
 ทีพ่ กั Royal Carine Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า
เช้ า
09.00 น.
14.20 น.
18.00 น.
20.10 น.

กรุ งอังการ่ า – กรุ งโดฮา – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที1่ 9 เม.ย. 61
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (23)
นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เอเซนโบก้า (Esenboga International Airport)
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR314
เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR922

วันทีส่ ิ บ
08.50 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
วันศุกร์ ที2่ 0 เม.ย. 61
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***************************************
** หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก**

** ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ สามารถสะสมไมล์ได้ **
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

36,500
7,900

บาท
บาท

หมายเหตุ
 ราคานี้ สําหรับผูโ้ ดยสาร 40 ท่านขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม ท่านละ
3,000 บาท
 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (เชียงใหม่-โดฮา-อิสตันบูล / อังการ่ า-โดฮา-เชียงใหม่)
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 ค่าพาหนะทุกชนิด หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
 ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าจัดทําหนังสื อเดินทาง
 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 ค่ายกขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
 ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์ -ทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ( 90 USD/ท่าน/ทริ ป)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
เงื่อนไขการให้ บริการ
 ในการจองครั้งแรกมัดจําท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วันหลังจอง ส่ วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทาง 30 วัน
 เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่าน
 เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่
กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯของสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนั้นบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ไม่ถึงจํานวนอย่างน้อย
15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ หรื อ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วซี ่า หรื อ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 ในกรณี ที่ ท่า นผูโ้ ดยสารต้องการใช้พ าสปอร์ ตเล่ ม สี น้ าํ เงิ น (ราชการ) ในการเดิ นทาง บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสี เลือดหมู
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมี การปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตรา ค่านํ้ามัน
หรื อ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้อง (ท่านที่พกั เดี่ยวกรุ ณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิม่ )
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1ใบ นํ้าหนักไม่เกิน20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง(Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน7 ก.ก.
โรงแรมและห้ อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณี ที่ท่านมี ความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ าน / 3 เตี ย ง
(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกันซึ่ ง
อาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่ งใน
ยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นใน
กรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้นกรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี ม
โลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่
เกิ น 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดี ยวกันในถุงใสพร้ อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ( ICAO )
หากท่านซื่ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ Íของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการ
บินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว ) ใน
บางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ าํ กว่ามาตราฐานได้ท้ งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่เกิ น
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะ

