
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



��รวมเดินทางสมัผสัความยิ�งใหญแ่หง่ดินแดน � ทวีป เตม็อิ�มกบัประวตัิศาสตรที์�ยิ�งใหญ่
และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชื�นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย�� 
�แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื�องรางนาํโชคของประเทศตรุกี ท่านละ ; อนั 
�แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ�นคณุภาพที�ทาํมาจากทบัทิมหอมชื�นใจ ท่านละ ; กล่อง 
�แถมฟรี!! Medo Ice-Cream ไอศกรีมทอ้งถิ�นของตรุกี ท่านละ ; โคน 
�แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ ; แกว้ 
�รบัสิทธิPชิงรางวลั!! Lucky Draw ของรางวลัสุดพิเศษ จากทวัรต์รุกีดีดี กรุป๊ละ V รางวลั 

****(สงวนสิทธิPสาํหรบักรุป๊ที�ออกเดินทาง �Y ท่านขึ[ นไปเท่านั[น)**** 
�สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ํ[า ; คืน ที�เมืองคปัปาโดเกีย 

�พกัโรงแรมระดบั ] ดาว ตลอดการเดินทาง 

�Bus VIP ]^ ที�นั �งหนา้จอ Touch Screen ทุกที�นั �ง ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง 

�FreeWIFIOn Bus ตลอดการเดินทาง!!! 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ �า 
โรงแรมที�พกั 

หรือเทียบเท่า 
; กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

� 
เตหะราน–อิสตนับูล-พระราชวงั Topkapi-Blue Mosque-สุเหร่า
เซนตโ์ซเฟีย-กรุงทรอย-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค ✈ O O 

AYVALIK HALIC 

PARK HOTEL 

V เมืองไอยวาริค-เมืองเปอรก์ามมั-วิหารแดง-คูซาดาซึ  O O O 
KUSADASI GRAND 

BELISH HOTEL 

] 
บา้นพระแม่มาร-ีวิหารเทพีอารเ์ทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย 
O O O 

PAMUKKALE 

LYCUS RIVER 

HOTEL 

^ 
ปามุคคาเล-่เมืองคอนย่า-สวนผีเสื[ อ-เมืองคปัปาโดเกีย- 

ระบาํหนา้ทอ้ง   
O O O 

BURCU KAYA 

HOTEL 

b 
เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-เมืองเกอเร
เม-หุบเขาอุซิซาร ์

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

d เมืองคปัปาโดเกีย-เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติรก์ O O O 
ANKARA BERA 

HOTEL 

e เมืององัการ่า-เตหะราน-กรุงเทพฯ O ✈ ✈ - 

f กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ                 (-/-/-) 
;f.VY น. �คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั[น] สายการ

บิน Mahan Air เคานเ์ตอร ์ Sประตู eซึ�งมีเจา้หน้าที�ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแกท่่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
��.V^ น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที�ยวบินที� W5-050(บริการอาหารและเครื�องดื�ม

บนเครื�อง) 

วนัที�สอง เตหะราน–อิสตนับูล-พระราชวงั Topkapi-Blue Mosque-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-กรุงทรอย 
   มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค             (-/L/D) 
YV.]^ น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
Yb.^Y น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี- รํ �ารวยพรั �งพรอ้มไปดว้ยประวติั

ศาตร ์สิ�งกอ่สรา้งที�ยิ�งใหญ่อลงัการมากมาย โดยสายการบิน Mahan Airเที�ยวบินที� W5-112 
Ye.V^ น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูลหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนั-นนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนยก์ลางแห่ง
การท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึ- นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกิจกรรมต่างๆของ
ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ- นตรงกลางเป็นที�ตั-ง
แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที�แห่งนี- ใชเ้ป็นที�จดั
งานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื- นที�ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ�งเป็นที�ตั-งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือ
เสาที�สรา้งในอียิปตเ์พื�อถวายแกฟ่าโรหทุ์ตโมซิสที� 3 ถูกนํากลบัมาไวที้�อิสตันบลูเสาตน้ที�สอง คือ เสางู และเสา
ตน้ที�สาม คือเสาคอนสแตนตินที� 7 จากนั-นไม่ไกลนําทุกท่านชม Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque
ถือเป็นสุเหร่าที�มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวม
เอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั-งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที�ใหญ่ที�สุด



ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง ; ปี ระหว่าง ค.ศ.=>?@-=>=> โดยตั-งชื�อ
ตามสุลต่านผูส้รา้งซึ�งก็คือ Sultan Ahmed นั-นเอง  
 
 
 

 
 

จากนั-นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย= ใน ; สิ�งมหศัจรรยข์อง 
โลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต์พระเจา้จกัรพรรดิ
คอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื�อประมาณคริสตศ์ตวรรษที�13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื�อเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต์
แต่ถูกผูก้อ่การรา้ยบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั-งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกที�นับถือศาสนาคริสต์
กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมัยของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
ขึ- นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมื�อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์
ตอ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา สิ�งของมีค่าต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิม
ฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอยา่งใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช่้างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิม
เมื�อสิ- นสมัยของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮัมเหม็ดที� 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือ
ศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันี- ใหเ้ป็นสุเหรา่ของชาวอิสลาม 

 
 
 
 
 

หลงัจากนั-นนําทุกท่านชม พระราชวงัTopkapi ตั-งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซึ�งถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์�ไดร้บัการขึ- น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตั-งแต่ปี ค.ศ. =@XY พระราชวงั Topkapiสรา้งขึ- นโดยสุลต่านเมห์เมตที� _ 
ในปี ค.ศ.=`Y@ บนพื- นที�กวา้งใหญ่ถึง ` ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที�สรา้ง
พระราชวงัแห่งนี- สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงที�
เจริญสงูสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี- มีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกนัมากถึงสี�พัน
กวา่คนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที�เป็นที�จดัแสดงทรพัยส์มบัติขา้วของเครื�องใชส่้วนพระองค์เครื�องเงิน
ต่างๆ มากมาย 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



หลังจากนั-นนําทุกท่านออกเดินทางสู่นําท่านสู่ กรุงทรอย เพื�อชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอยซึ�งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซึ�งเป็นสาเหตุที�ทําใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็น
สงครามที�สําคัญตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้บกัน
เป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที�จะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้าํลองขนาดยกัษ์ที�เรียกว่ามา้ไม้
เมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็น
ของขวญัและสญัลกัษณว์า่ชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื�อเห็นมา้
โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ทําการเฉลิมฉลอง
เป็นการใหญ่เมื�อชาวทรอยนอนหลับกนัหมด ทหารกรีกที�ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทําการเปิด
ประตเูมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้กอ่นที�จะทาํการเผาเมืองทรอยทิ- ง 
 
 
 
 
 
 
จากนั[นนาํท่านสู่เมืองไอยวารคิ (Ayvalik) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.]Y ชม. 

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั AYVALIK HALIC PARK HOTEL ระดบั ^ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที�สาม เมืองไอยวาริค-เมืองเปอรก์ามมั-วิหารแดง-คซูาดาซึ          (B/L/D) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามัม Pergamum ขึ- นชื�อเรื�องเมืองโบราณแห่งอาณาจักรเฮเลนิสติส 
(Hellenistic) อันยิ�งใหญ่ แหล่งอารยธรรมโลกที�สําคัญ เป็นที�ตั-งของวิหารโบราณอะโครโปลิส (Acropolis) 
วิหารบชูาเทพเจา้อสัเคลปิออน (Asklepion) จากนั-นนําท่านแวะถ่ายรปู วิหารแดง (Red Basilica-Kizil Avlu)  

กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนั-นนําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (Y>? กม.)  
จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ Kusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาติที�ใชม้าตั-งแต่กอ่นคริสตกาล หลงัจากที�
ตกเป็นอาณาจกัรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวิเซียรแ์ห่งสุลต่านอาหเ์หม็ดที� 1 และสุ
สต่านออสมนัที� 2 ไดส้รา้งสุเหรา่คาไลชิและโรงอาบนํ-า ตลอดจนกาํแพงเมืองที�พกัสาํหรบักองคาราวาน เพื�อให้
คูซาดาสึเป็นเมืองท่าที�เหมาะในการทําการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้และคูซาดาสึเพิ�งเป็นที�นิยมของ
นักท่องเที�ยวเมื�อปี ค.ศ. 1980 

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั KUSADASI GRAND BELISH HOTEL ระดบั ^ ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�  บา้นพระแม่มารี-วิหารเทพีอารเ์ทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย  
                    (B/L/D) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนัง ซึ�งเป็นโรงงานผลิตเครื�องหนังขั-นดีส่งขายใหก้ับแบรนด์ชั-นนํา
หลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื- อหนังต่างๆตามอธัยาศัย และนําท่านชม
โรงงานคอตตอน นําท่านเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มาร ี ซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่
มารีอาศัยอยู่และสิ- นพระชนม์ในบา้นหลังนี-  ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ = ใน ; สิ�งมหัศจรรยยุ์คโบราณ 
สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั-งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า =?? ตน้ 
ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ�งใหญ่ในอดีตได ้
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

จากนั-นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที�มีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ� ง 
เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ- นในศตวรรษที� > 
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื�อ
โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ- นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเกา่ที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งกอ่สรา้งเมื�อสมัย _,??? ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้วา่ h?,??? คน ซึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี-  นําท่านชม หอ้งอาบนํ[าแบบ
โรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที�ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ- า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี- , หอ้งสมุด
โบราณ ที�มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที�มีความ
อ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 
 
 
 
 

 
กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนั-นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง h ชม.(=X@ กม.) เมืองที�มีนํ- าพุเกลือแร่
รอ้นไหลทะลุขึ- นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที�ไหลลงสู่หน้าผา นําท่านชม 
ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ-าพุเกลือแร่รอ้นนี- ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของนํ-าตกสีขาวเป็นชั-นๆหลาย
ชั-นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแกง่หินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ-าเป็นทางยาว ซึ�งมีความ
งดงามมาก ท่านจะไดส้มัผสัเมืองเฮียราโพลิส(Hierapolis)เป็นเมืองโรมนัโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบริเวณที�เป็น



นํ-าพุเกลือแร่รอ้นซึ�งเชื�อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื�อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ําใหเ้มืองนี- เกิดการ
พังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั �วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรง
ละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  

 
 
 
 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL ระดบั ^ ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที�หา้ ปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่-สวนผีเสื[ อ-เมืองคปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง    (B/L/D) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง 

กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านสู่ สวนผีเสื[ อ Butterfly Garden มีผีเสื- อใหช้มวา่ Y? สายพนัธุข์องผีเสื- อ ทําใหเ้ราทราบถึงวงจรชีวิต
ของผีเสื- อ ณ ที�แห่งนี- จะไดส้ัมผัสความหลากหลายของพืชดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอื�นๆ นับวา่เป็นสถานที�
อีกแห่งที�มีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ�ง 
 

 
 
 
 

จากนั-นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง _=Y กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ _
ชั �วโมง h? นาที ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiที�พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที�พักแรม
ของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั-นนําท่านชมการแสดงพื- นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ราํที�เก่าแก่อย่างหนึ�งเกิด
ขึ- นมาเมื�อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื�อกนัว่าชนเผ่า
ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที�ไดอ้นุรกัษ์ระบําหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทํา
ใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหน้าทอ้ง
ตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการแสดง) 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมสไตลถ์ํ[า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า ] ดาว(คปัปาโดเกีย) 

วนัที�หก เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร ์  (B/L/D) 
** สาํหรบัท่านใดที�สนใจขึ[ นบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม Y^.VY น. เพื�อชมความ

งดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ ; ชั �วโมง ** 
(ค่าขึ[ นบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัรป์ระมาณ �;Y-�^Y USD) 



 
 
 
 

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั-นนําทุกท่านสู่ จากนั-นนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ที�ไดร้บัการขึ- นทะเบียนจากองคก์าร
ยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื�อมต่อถึงกนัเป็นสถานที�ที�ผูนั้บ
ถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัที�ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นที�มีขนาดใหญ่ แต่
ละชั-นมีความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั-งหอ้งครวัหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสําหรบั
ใชป้ระชุม มีบ่อนํ- าและระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง
ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 
 

 
 
 
 
 
กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเยี�ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ที� เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ�งยเูนสโกขึ- นทะเบียนเป็นมรดกโลก
พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. @ ซึ�งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที�ตอ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ-าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิ
อื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์  จากนั-นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวก
ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยูอ่าศัย ซึ�งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั �ว
ทั-งภูเขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณที�สงูที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั-นใน
อดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ําหน้าที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ- นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภัยอีกดว้ย 
จากนั-นนําท่านแวะชมโรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิคอิสระกบัการเลือกซื- อสินคา้ และของที�ระลึก 

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมสไตลถ์ํ[า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า ] ดาว(คปัปาโดเกีย) 

วนัที�เจด็ เมืองคปัปาโดเกีย-เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติรก์   (B/L/D) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ` ชั �วโมง ระหว่างทางใหท่้านได้
ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากนั-นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า หรือที�มีชื�อตาม
ประวติัศาสตรว์า่ Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ ๒  รองจากนครอิสตันบลู 
กรุงองัการาตั-งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที�ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิส
ตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ `Y? กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที�ตั-งของรฐับาลกลาง 



ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าๆ ในตุรกี ความสาํคัญของกรุงองัการา กรุงองัการา
มีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน ทําใหก้รุงองัการาเป็นเมืองที�มีประชากรมากเป็นอนัดับ ๒ ของตุรกี และ
อนัดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที�นครอิสตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานั-น 
กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที�เชื�อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาด
สินคา้เกษตรที�ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั �วตุรกีดว้ย   

กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ 
MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ�งเป็นผูนํ้าในสงครามกูอิ้สรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั-งที� 1 ผูก้่อตั-ง
สาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนที� 2 ของตุรกีดว้ย
อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ- นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีที�พิมพ์
ระหว่างปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIRดว้ย สุสานอตาเติรก์ (Anitkabir หรือ 
Memorial Tomb หรือ Atatürk Mausoleum)  

  
 
 
 
 
 
คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ANKARA BERA HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที�แปด เมืององัการ่า-เตหะราน-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเวลาใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 
;;.YY น. �เหิรฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเที�ยวบินที� W5-119 
;].^Y น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
��.;Y น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเที�ยวบินที� W5-051 

วนัที�เกา้ กรุงเทพฯ           (-/-/-) 
Yd.�^ น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

***รายการท่องเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงได้ ทั �งนี �โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคัญ***  
**ก่อนทาํการจองทัวร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื�องจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 
 

 



 
 
 

อัตราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ �-V ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
Y]-;� ม.ค.b; 
;e-�b ม.ค.b; 
�^ ม.ค.-Y� ก.พ.b; 
Y�-;Y ก.พ.b; 
;^-�V ก.พ.b; 
;b-�] ก.พ.b; 
�V ก.พ.-YV มี.ค.b; 

�d,ddd บาท �d,ddd บาท �d,ddd บาท d,^YY บาท 

 
UPDATE 05/12/17 

**ราคานี � สงวนการเดินทาง จาํนวน 20 ท่านขึ �นไป** 
 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� ; : สาํรองที�นั �งจา่ย ;^,YYY บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน V วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �Y วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 
 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สําหรบัหอ้งพักแบบ h เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั-น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ h ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด
หอ้งพกั เป็น _ (= Twin + =Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า กรณีที�ลกูคา้พกัหอ้ง h ท่านและบางโรงแรมไม่มีหอ้ง h เตียง
บริการ ทําใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง =Twin + =Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ- นจริงตามหน้างาน 
�กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

�กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ใหท่้านละ = ใบ นํ-าหนักไม่เกิน 20ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ- นเครื�อง (Hand carry)  
  นํ-าหนักตอ้งไม่เกิน ; ก.ก.=ใบ  
 
อตัราค่าบรกิารนี[ รวม 
�ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั โดยสายการบิน Mahan Air ชั[นประหยดั (Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  



�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร ์
�ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
�ค่าที�พกัหอ้งละ _ ท่าน ในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
�ค่าอาหารทุกมื- อที�ระบุตามรายการ (บริการนํ-าดื�มบนรถ = ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร = ขวดใหญ่ต่อ ` ท่าน) 
�ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 
�ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ^YY,YYY บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร
เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั[น”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสําหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า > เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า ;Y ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
**ประกันภัยที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ[ นบอลลูนและเครื�องร่อนทุกประเภท ดังนั[นการเลือกซื[ อ 
Optional Tour ขึ[ นอยู่กบัดุลยพินิจของท่าน** 
 
อตัราค่าบรกิารนี[ ไม่รวม 

�ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 
�ค่านํ-าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (_?กิโลกรมัต่อท่าน) 
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพทค์่าอาหารสั �งพิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  
�ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
�ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ = ใบ โดยเฉลี�ย = USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 
�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและ 
      คนขบัรถที�คอยบรกิารเราโดยประมาณ b� USD หรือประมาณ �,;dY บาท ต่อทริป 

�ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ V USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น dวนั เท่ากบั �; USD) 
�พนกังานขบัรถในทอ้งถิ�นท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น dวนั เท่ากบั ;] USD) 

�ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ท่านละ V USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น fวนั เท่ากับ �dUSD) แต่ทั[งนี[ มัคคุเทศกไ์ทยขึ[ นอยู่กับ
ความประทบัใจของลูกคา้ 
 

กรณียกเลิก 
�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ[ นจริง ณ วันนั[น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตั �ว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิPในการคืนเงินทั[งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั-ง ทั-งนี-  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคืนเงินไดท้ั-งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ- นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื�นๆเป็นสาํคญั 
***หมายเหตุ*** 



�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน  ซึ�งในกรณี
นี- ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั-งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า15ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการ
เปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15ท่าน หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเต็ม ตามความเหมาะสม 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์-  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ�มที�เกิดขึ- นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 
หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี- คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ- น ตามอตัราค่านํ-ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์[ เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิPการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิPไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที� ;5,YYY บาท และค่าวีซ่าตามที�สถานฑูตฯ 
เรียกเก็บ 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า b เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่าน
ไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิPในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
 

 
 


