วันแรก ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.30 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ P สายการบิน QATAR AIRWAYS เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่ านขัน้ ตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ อง
กระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สองโดฮา – อังการ่ า – นครใต้ ดนิ – GOREME – BELLY DANCE
02.05 น.
05.15 น.
07.15 น.
11.15 น.

เที่ยง
บ่ าย

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงอังการ่ า โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR313
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินเมืองอังการ่ า เมืองหลวง ประเทศตุรกี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นาท่ านผ่ านพิธี
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
เดินทางสู่ เมื องคั ปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 251 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
ระหว่างทางให้ ท่านได้ แวะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านสู่ นครใต้ ดนิ (UNDERGROUND CITY) ที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลก เมืองใต้ ดิน
ของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอโุ มงค์เชื่อมต่อถึงกัน เป็ นสถานที่ที่ผ้ นู ับถือศาสนาคริ สต์ใช้ หลบภัยชาวโรมัน ที่ ต้องการ
ทาลายร้ างพวกนับถือศาสนาคริสต์ สาหรับที่เราไปชมวันนีเ้ ป็ นเมืองใต้ ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชัน้ แต่ละชัน้ มีความกว้ าง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้ อง ๆ มีทงั ้ ห้ องครัว ห้ องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้ อ งโถงสาหรับใช้ ประชุม มีบ่อนา้ และระบบ
ระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้ างบางเบาเพราะอยู่ลกึ และทางเดินบางช่วงค่อนข้ างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

นาทุกท่านเยี่ยมชม พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ ง (OPEN AIR MESEUM) ที่ เมืองเกอเรเม (GOREME) ซึ่งยูเนสโกขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ ง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็น
ด้ วยกับศาสนาคริสต์
จากนันน
้ าท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื ้อสินค้ า และของที่ระลึก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมชมการแสดงโชว์ ระบาหน้ าท้ อง BELLY DANCEซึ่งเป็ นการเต้ นราที่เก่าแก่
อย่างหนึ่ง เกิดขึ ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์ เรเนียน นักประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า ชนเผ่า
ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุม่ สาคัญที่ได้ อนุรักษ์ระบาหน้ าท้ องให้ มีมาจนถึง ปั จจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาให้ ระบาหน้ า
ท้ องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้ าท้ องตุรกีในปั จจุบนั
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MITHRACAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถา้ หรือเทียบเท่ า
**โรงแรมที่ได้ อาจจะเป็ นโรงแรมถ ้าจริง หรื อโรงแรมถ ้าจาลอง แล้ วแต่ช่วงพรี เรี ยดที่เดินทางว่าจะได้ พกั โรงแรมแบบใด**

วันที่สาม

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คัปปาโดเกีย – หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่ า – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า – ปามุคคาเล่
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึ ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้ อ งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ** (ค่าขึ ้นบอลลูนอยู่ที่ท่าน
ละ 200 USD)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้ า ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย
ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุ น มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือ มนุษย์ ไป
เกือบทั่วทังภู
้ เขา เพื่อ เอาไว้ เป็ นที่อาศัย และถ้ ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ
บริ เวณที่สูงที่สุดของบริ เวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ ทาหน้ าที่
เป็ นป้อมปราการที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้ สอดส่องข้ าศึกยามมีภัย
อีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่ เมื อ งคอนย่ า (KONYA) ซึ่งเคยเป็ นเมือ งหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 238 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง ระหว่างทางแวะชม CARAVANSARAI ที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวาน
ตามเส้ นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ เมฟลาน่ า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทาสมาธิ โดยการ
เดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุย่ ส่วนหนึ่งของพิพธิ ภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญา
ประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝา
ผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผู้ตดิ ตาม สานุศษิ ย์ บิดา และบุตรของเมฟลาน่าด้ วย

ค่า

หลังจากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้ เวลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองที่มีนา้ พุเกลือแร่ ร้อนไหลทะลุ
ขึ ้นมาจากใต้ ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรี กก่อนที่ไหลลงสูห่ น้ าผา
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก COLOSSAE HOTEL PAMUKKALE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี
เช้ า

ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนนี ้ได้ ก่อให้ เกิดทัศนียภาพของน ้าตก
สีขาวเป็ นชันๆหลายชั
้
นและผลจากการแข็
้
งตัวของแคลเซียมทาให้ เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนา้ เป็ นทางยาว ซึ่งมี
ความงดงามมาก ท่านจะได้ สมั ผัส เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้ างล้ อมรอบบริ เวณที่เป็ น
น ้าพุเกลือแร่ ร้อ น ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ ทาให้ เมืองนีเ้ กิดการพังทลายลง
เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทวั่ ไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์ เตอร์ ขนาด
ใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้ น

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. (197 กม.)
นาท่านช้ อปปิ ง้ ณ ศูนย์ ผลิตเสือ้ หนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็ นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคณ
ุ ภาพที่สดุ ทัง้ ยังผลิตเสื ้อหนังให้ กับ
แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ค่า

 นาเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RICHMOND EPHESUS HOTEL KUSADASI ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – บ้ านพระแม่ มารี – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่ า นเดินทางสู่ เมื อ งโบราณเอฟฟิ ซุ ส (EPHESUS) เมื อ ง
โบราณที่มีการบารุงรักษาไว้ เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาว
โยนก (LONIA) จากกรี ก ซึ่งอพยพเข้ ามาปั กหลักสร้ างเมือง ซึ่งรุ่ งเรื อง
ขึ ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ ายึดครองโดยพวก
เปอร์ เซี ยและกษัตริ ย์อ เล็กซานเดอร์ มหาราช ภายหลังเมื่อ โรมันเข้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ครอบครองก็ได้ สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่
สองข้ างทางเต็มไปด้ วยซากสิ่งก่อ สร้ างเมื่อ สมัย 2,000 ปี ที่ แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้ งที่สามารถจุผ้ ชู มได้ กว่า
30,000 คน ซึ่งยังคงใช้ งานได้ จนถึงปั จจุบันนี ้ นาท่านชม ห้ องอาบนา้ แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือ
ร่ องรอยของห้ องอบไอน ้า ให้ เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี ,้ ห้ องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ ได้ เป็ นอย่างดีทุกสิ่งทุก
อย่างล้ วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต
นาท่านเข้ าชม บ้ านพระแม่ มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สดุ ท้ ายที่พระแม่มารี อาศัยอยู่และ
สิ ้นพระชนม์ในบ้ านหลังนี ้ ชม วิหารเทพีอาร์ เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ยคุ โบราณ สร้ างด้ วยหินอ่อนเป็ นสถาปั ตยกรรม
กรี กแบบไอโอนิค และมีเสาหินตังตระหง่
้
านรอบวิหารมากกว่า 100 ต้ น ปั จจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถ
มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซึ่งตังอยู
้ ่ริมทะเลมาร์ มาร่าตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็ นที่ตงของกรุ
ั้
งทรอย
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอร์ กามัม (PERGAMUM)
นาท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงมาตังแต่
้ ในอดีต ถูกสร้ างขึน้ มาประมาณ 4,000 ปี ที่แล้ ว ชม ม้ าไม้ แห่ งกรุ ง
ทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) สร้ างขึ ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้ เห็น
ด้ วยตาของตนเองอีกด้ วย ซึ่งเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้ านกลการศึกของนักรบโบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 นาเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก KOLIN HOTEL CANAKKALE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ชานั คคาเล่ – อิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่ านอะห์ เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย – ล่ องเรื อช่ องแคบ
บอสฟอรัส
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (iSTANBUL) ใช้ เวลาเดินทาง 4 ชม. (364 กม.) เมืองที่มีความสาคัญที่สดุ และเป็ นเมืองที่
มีประชากรหนาแน่นมากที่สดุ ในตุรกี เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิ ล
ซึ่งเป็ นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ เป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่าจานวนมากในบริ เวณนัน้ จึงส่งผลให้ อิสตันบูลมีชื่อ
เรี ยกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ ล้ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่ านอะห์ เมต หรื อ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้ าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว
เมือ งเก่า สร้ างขึ ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้ เป็ นที่แสดงกิจ กรรมต่างๆ ของชาวเมือ ง ต่อ มาในสมัยของ
จักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้ รับการขยายให้ กว้ างขึ ้น ตรงกลางเป็ นที่ตงแสดงประติ
ั้
มากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ศิลปะในยุคกรี กโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี ้ใช้ เป็ น ที่จดั งานพิธี แต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื ้นที่ลานด้ านหน้ ามัสยิด
สุลต่านอะห์เมต ซึ่งเป็ นที่ตงของเสาโอเบลิ
ั้
กส์ 3 ต้ น คือ เสาที่สร้ างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทตุ โมซิสที่ 3 ถูกนากลับมาไว้
ที่ อิส ตันบูล เสาต้ นที่ สอง คือ เสางู และเสาต้ น ที่ สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนัน้ ไม่ไกลนาทุกท่ านชม BLUE
MOSQUE หรื อ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็ นสุเหร่ าที่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมัน

ค่า

และไบเซนไทน์ เพราะได้ รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดังเดิ
้ ม ถือว่า
เป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สดุ ในตุรกี สามารถจุคนได้ เรื อนแสน ใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้
ชื่อตามสุลต่านผู้สร้ างซึ่งก็คือ SULTAN AHMED นันเอง
้
จากนันน
้ าทุกท่านชม สุเหร่ าเซนต์ โซเฟี ย (SAINT SOPHIA) หรื อ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ พระเจ้ าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ น
ผู้สร้ างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้ เวลาสร้ าง 17 ปี เพื่อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริ สต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ ายบุกทาลายเผา
เสียวอดวายหลายครัง้ เพราะเกิดการขัดแย้ งระหว่างพวกที่นบั ถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระ
เจ้ าจัสตินเนียน มีอานาจเหนือตุรกี จึงได้ สร้ าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ ้นใหม่ ใช้ เวลาสร้ างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้ เป็ นสิ่งสวยงามที่สดุ ได้ พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้
มากมาย สร้ างเสร็จได้ มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาให้ แตกร้ าวต้ องให้ ช่างซ่อมจน
เรี ยบร้ อยในสภาพเดิมเมื่อสิ ้นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้ าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอานาจเหนือตุรกี และเป็ นผู้นับ
ถือศาสนาอิสลามจึงได้ ดดั แปลงโบสถ์หลังนี ้ให้ เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส (BOSPHORUS) ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา THE BLACK SEA กับทะเล
มาร์ มาร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้ างเริ่ มตังแต่
้ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร
ถือว่าเป็ นช่องแคบนี ้เป็ นจุดนัดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ ว ช่องแคบ
บอสฟอรั สยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ ยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกี อีกด้ วย ขณะที่ ล่อ งเรื อ ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ ข้างทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเชหรื อ บ้ านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ทัง้ หลาย ซึ่งล้ วนแล้ วแต่
สวยงามตระการตาน่าค้ นหา
 นาเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด
เช้ า

SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ ้ ง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET หรื อตลาดเครื่ องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื ้อของฝากคุณภาพดีได้ ในราคาย่อมเยาไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้ อบแห้ ง หรื อเตอกิสดีไลท์ สินค้ าอัน
เลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้ เลือกซื ้อมากมาย ได้ เวลาอันสมควร
11.30 น.
นาคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้ าในร้ านค้ าในสนามบิน
14.30น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR242
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่แปด
โดฮา – กรุงเทพฯ
02.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 15 นาที)

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่ าบริ การ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )

28 เม.ย –05 พ.ค. 2561

32,999

32,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12
ปี )
31,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว

7,000

17,999

**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้อ งพักแบบห้ องเดี่ยว(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรม
นันไม่
้ สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้ องพัก
โรงแรมในตุรกีอาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้ อ งพักในเมือ งเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในตุรกีที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึ ้นอยู่ กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 60 USD/ทริป/ท่ าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับคนที่ไม่ได้ ถือพาสสปอร์ ตไทย
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่

2.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระ
เงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั น้ ๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัท เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อ ม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ ชาระแล้ ว ***ในกรณี ท่ ีวันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน***
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้ วทังหมด
้

ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่ นักท่องเที่ยว เช่น การ
สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นัน้ ๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทัง้ หมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับนักท่องเที่ยวหรื อ เอ
เจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวี
ซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มไิ ด้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อ ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริการนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิม่ ขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชือ้ เพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง

1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
2. สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้

