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UPDATE 03/08/17 

จดุเดน่ของการเดนิทาง 

รวมเดนิทางสมัผสัความยิง่ใหญแ่หง่ดนิแดน 2 ทวปี  
เต็มอิม่กบัประวตัศิาสตรท์ ีย่ ิง่ใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั  
ชืน่ชมความงามของธรรมชาตใินรปูแบบ Bird eye view ณ เมอืงคปัปาโดเกยี 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

Bus VIP 45 ทีน่ ัง่หนา้จอ Touch Screen ทกุทีน่ ัง่ ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัการเลน่เกม ดหูนงั ฟงัเพลง 
FreeWIFIOn Bus ตลอดการเดนิทาง!!! 
*กรณีกรุฟ๊ออกเดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่นทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ ์เพิม่คา่บรกิารทา่นละ 9,000.-บาท  
ขอ้มลูเทีย่วบนิ 

 

ทัวรโ์ปรแกรม TURKEY POPULAR 9DAYS 
สายการบนิ AIR MAHAN (W5) รหัสทัวร ์ MC22_TURKEY POPULAR  9DAYS 
วันเดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 2560  

 

อตัราคา่บรกิาร 

       วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่(2 ทา่น/หอ้ง) 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่(2+1) 

พักเดีย่ว (เพิม่) 
เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

15-23 ก.ย.60* 
29 ก.ย.-07 ต.ค.60* 

27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 6,000 บาท 

06-14 ต.ค.60* 
13-21 ต.ค.60* 
17-25 พ.ย.60* 
08-16 ธ.ค.60* 

29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 6,000 บาท 
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วนัแรก กรงุเทพฯ                (-/-/-) 
 
19.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้4 สาย

การบนิ Mahan Air เคานเ์ตอร ์Sประต ู8ซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสัมภาระ
และเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.35 น. เหริฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5-050(บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง เตหะราน–อสิตนับลู-พระราชวงั Topkapi-Blue Mosque-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย        (-/L/D) 
03.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเตหะรานเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

06.50 น. เหริฟ้าสู่ กรุงอสิตนับูล เมอืงหลวงออตโตมันของประเทศตุรก ีดนิแดนแห่งนี้ร ่ารวยพร่ังพรอ้มไปดว้ย
ประวัตศิาตร ์สิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการมากมาย โดยสายการบนิ Mahan Airเทีย่วบนิที ่W5-112 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์กรงุอสิตนับลูหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทุกท่านเดนิ
ทางเขา้สู่เมอืงอสิตนับูลน าทุกท่านชม พระราชวงั Topkapiตั ้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึง่ถือเป็นเขต
ประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ. 1985 พระราชวัง Topkapiสรา้ง
ขึน้โดยสุลต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกี
จ านวนมาก ณ จดุทีส่รา้งพระราชวังแหง่นีส้ามารถมองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์า
รา่ไดอ้ยา่งชดัเจน ในชว่งทีเ่จรญิสงูสดุของอาณาจักรออตโตมนั พระราชวังแหง่นีม้รีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิาร 
อาศัยอยูร่วมกนัมากถงึสีพั่นกวา่คนน าทา่นเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจ่ัดแสดงทรัพยส์มบตั ิขา้วของ
เครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เตหะราน–อสิตันบลู-พระราชวัง Topkapi -Blue Mosque 
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย     

✈ O O 
RAMADA GOLDEN 

HORN HOTEL 

3 อสิตันบลู-ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส-คซูาดาซ ึ O O O 
KUSADASI SEAPORT 

HOTEL & SPA 

4 
คซูาดาซ-ึบา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ-ปามคุคาเล-่ปราสาท
ปยุฝ้าย 

O O O 
PAMUKKALE LYCUS 

RIVER HOTEL 

5 
ปามคุคาเล-่เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า-เมอืงคัปปาโดเกยี-ระบ า
หนา้ทอ้ง     

O O O 
CAPPADOCIA GOLD 
YILDIRIM HOTEL 

6 
เมอืงคัปปาโดเกยี-นครใตด้นิ-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-เมอืงเกอเรเม-หบุ
เขาอซุซิาร ์

O O O 
CAPPADOCIA GOLD 
YILDIRIM HOTEL 

7 เมอืงคัปปาโดเกยี-เมอืงองัการา่-ทะเลสาบเกลอื-สสุานอตาเตริก์ O O O BOLU VON HOTEL 

8 เมอืงองัการา่-เตหะราน-กรงุเทพฯ O ✈ ✈ - 

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลตา่นอะหเ์มต หรอื ฮปิโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนยก์ลาง
แหง่การทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรสุเพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมตา่งๆของ
ชาวเมอืง ตอ่มาในสมยัของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้
แสดงประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่หง่นีใ้ชเ้ป็นทีจ่ัด
งานพธิแีตใ่นปัจจบุนัเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ 
คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ุตโมซสิที ่3 ถูกน ากลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสาง ู
และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที่ 7 จากนัน้ไมไ่กลน าทุกท่านชม Blue Mosque หรอื Sultan 
Ahmet Mosqueถอืเป็นสเุหร่าทีม่สีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2 จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซน
ไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอื
วา่เป็นมสัยดิทีใ่หญท่ีส่ดุในตรุก ีสามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.
1609-1616 โดยตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทกุทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิต์
พระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิ เป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือ่เป็น
โบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถ่กูผูก้อ่การรา้ยบกุท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขดัแยง้ระหวา่ง
พวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์บัศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมยัของ  พระเจา้จสัตนิเนยีนมอี านาจเหนอืตรุกจีงึ
ไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึน้ใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 1996 
(ค.ศ1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหา สิง่ของมคีา่ตา่งๆมาประดบัไวม้ากมาย 
สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกนัอยา่ง มโหฬารตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวอยา่งใหญท่ าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่ง
ซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่ส ิน้สมยัของจักรพรรดจัิสตนิเนยีน ถงึสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที ่2 มอี านาจ
เหนอืตรุก ีและเป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดด้ดัแปลงโบสถห์ลังนีใ้หเ้ป็นสเุหรา่ของชาวอสิลาม 
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัRAMADA GOLDEN HORN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม อสิตนับลู-ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั -คซูาดาซ ึ        (B/L/D) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั จดุทีบ่รรจบกนัของทวปียโุรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตุรกี
ไดรั้บสมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็น
เสน้ทางเดนิเรือทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที่ตัง้เรยีงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก ่
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนต์
สามารถวิง่ขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มคีวามยาวทัง้สิน้ 1,560 เมตร และได ้
กลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอนัดับ 4 ของโลกในสมยันัน้ (ปัจจบุนัตกไปอยูอ่นัดับที ่21) ขณะทีล่่องเรอื
พรอ้มดื่มด ่ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และ
บา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ึใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม. (560 กม.)  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัKUSADASI SEAPORT HOTEL & SPA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  คซูาดาซ-ึบา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝ้าย(B/L/D) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแมม่าร ี ซ ึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัย
อยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนีช้ม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยย์คุโบราณ สรา้งดว้ย
หนิออ่นเป็นสถาปัตยกรรมกรกีแบบไอโอนคิ และมเีสาหนิตัง้ตระหง่านรอบวหิารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบัน
เหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แตก่็ยงัสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญใ่นอดตีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 
เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่
6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลัง
เมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนน
หนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่่าจะเป็น
โรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้ง
อาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH)ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุก
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วันนี,้ หอ้งสมดุโบราณ ทีม่วีธิกีารเกบ็รักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลน
นสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม. (189 กม.) เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแร่
รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา น าท่านชม 
ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ
หลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว 
ซึง่มคีวามงดงามมาก ท่านจะไดส้ัมผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ (Hierapolis)เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้ง
ลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพเุกลอืแรร่อ้นซึง่เชือ่กนัวา่มสีรรพคุณในการรักษาโรคเมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติ
ไดท้ าใหเ้มอืงนีเ้กดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหกัพังกระจายอยูท่ัว่ไปบางสว่นยงัพอมองออกวา่เดมิ
เคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญว่หิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัPAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ปามคุคาเล-่เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-เมอืงคปัปาโดเกยี-ระบ าหนา้ทอ้ง (B/L/D) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana museum)เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท า
สมาธโิดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ยสว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลา
ลคุดนิ รมูีอ่าจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิและยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา 
และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย 
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จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2
ชัว่โมง 30 นาท ีระหวา่งทางแวะชม Caravansaraiทีพ่ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพ่ัก
แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารน าท่านชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่ง
หนึง่เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่า
ชนเผา่ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่ส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบุนั และการเดนิทางของชาว
ยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ า
หนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุนั(บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอดการแสดง) 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัCAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่(คปัปาโดเกยี) 
 

วนัทีห่ก เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-เมอืงเกอเรเม-หบุเขาอซุซิาร(์B/L/D) 
** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพือ่ชม

ความงดงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 
(คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรป์ระมาณ 210-250 USD) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านสู ่นครใตด้นิ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน

จากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียูห่ลายแหง่ แตล่ะแหง่มอีโุมงคเ์ชือ่มตอ่ถงึกนัเป็น
สถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิตส์ าหรับทีเ่รา
ไปชมวันนีเ้ป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ ่มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ท าเป็น
หอ้ง ๆ มทีัง้หอ้งครัวหอ้งหมกัไวน ์มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้าและระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่
อากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ทีเ่มอืงเกอเรเม (Goreme)ซึง่ยเูนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของ
ชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชม หุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอม
ปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ป
เกอืบทั่วทัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อาศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซซิาร์ คือ บรเิวณที่สูงที่สุดของบรเิวณ
โดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร์ ก็มไีวท้ าหนา้ที่เป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่อง
ขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นแวะชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามคิอสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ 
และของทีร่ะลกึ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัCAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทา่(คปัปาโดเกยี) 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงองัการา่-ทะเลสาบเกลอื-สสุานอตาเตริก์  (B/L/D) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่งทางใหท้า่น
ไดแ้วะถา่ยรปูและชมววิของ ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงองัการา่ 
หรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์า่ Angoraเป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบุนั และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ2  รอง
จากนครอสิตันบลู กรุงอังการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี 
โดยอยู่ห่างจากนครอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการา
เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรก ีความส าคญั
ของกรุงองัการา กรุงอังการามปีระชากรจ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
มากเป็นอนัดับ ๒ ของตรุก ีและอนัดับ ๒ ในกลุม่เมอืงหลวงยโุรป ในขณะทีน่ครอสิตันบลูเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกจิในภมูภิาคมารม์ารานัน้ กรงุองัการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเครอืขา่ยคมนาคมในภมูภิาคอนา
โตเลยี โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเ่ชือ่มโยงภมูภิาคต่าง ๆ ของตุรกเีขา้
ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นสง่มาจากภาคตา่งๆ ทั่วตรุกดีว้ย   

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านเดนิทางสูสุ่สานอตาเตริก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ
MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผู ้
กอ่ตัง้สาธารณรัฐตุรก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ ISMET INONU ประธานาธบิดคีนที ่2 ของ
ตรุกดีว้ยอนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกี
ทีพ่มิพ์ระหว่างปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIRดว้ย สุสานอตา
เตริก์ (Anitkabir หรอื Memorial Tomb หรอื Atatürk Mausoleum)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Ankara Royal Carine Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด เมอืงองัการา่-เตหะราน-กรงุเทพฯ      (B/-/-) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเวลาใหท้กุทา่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.00 น. เหริฟ้าสู ่เตหะราน โดยสายการบนิ Mahan Airเทีย่วบนิที ่W5-119 
14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเตหะราน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง(บรกิาร lounge เพือ่ใหท้กุทา่นไดพ้กัผอ่น) 

22.10 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ Mahan Airเทีย่วบนิที ่W5-051 
 

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพฯ          (-/-/-) 
07.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั***  
**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  
หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด
หอ้งพัก เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl) หอ้งจะสะดวกกับท่านมากกว่า กรณีทีลู่กคา้พักหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 
เตยีงบรกิาร ท าใหต้อ้งเปิดบรกิารเป็นหอ้ง 1Twin + 1Sglทางบรษัิทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามหนา้งาน 
กรณีเดนิทางเป็นต ัว๋กรุป๊ หากออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ใหท้า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry)  
น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ  
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ Mahan Air ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้ม
คณะ  
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์
คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ (บรกิารน ้าดืม่บนรถ 1 ขวดเล็ก/ทา่น/วัน และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญต่อ่ 4 ทา่น) 
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครอง
อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่น ัน้”) 
(หมายเหต:ุคา่ประกนัอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปีทางบรษัิทประกันฯจะชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูนและเครือ่งร่อนทุกประเภท ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ 
Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
คา่หนังสอืหนังสอืเดนิทาง 
คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทค์า่อาหารสัง่พเิศษ, คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก  
คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ, คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร bell boy ของแตล่ะโรงแรม 
เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่และ 
คนขบัรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ 57USD หรอืประมาณ 1,995 บาท ตอ่ทรปิ 
คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 18 USD) 
พนกังานขบัรถในทอ้งถิน่ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 12 USD) 
คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 9วนั เทา่กบั 27USD)    
แตท่ ัง้นีม้คัคเุทศกไ์ทยขึน้อยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้ 

กรณียกเลกิ 
ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ ณ วนัน ัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้
(ตวัอยา่งเชน่ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิท ัง้หมดในทกุกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยัง
สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจของสาย
การบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ 
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***หมายเหต*ุ** 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น  ซึง่ใน
กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่15ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะ
ทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอพจิารณา
ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยั
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคมุ
ของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 
หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื คา่เงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่
สถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่
ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
 

 

 


