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NT087
ทวัรต์รุก ีเขา้อสิตนับล ูออกอังการ่า 9 วัน 6 คนื (W5)
ทัวรต์รุก ี, 9 วัน 6 คนื ,

CANAKKALEIRIS HOTEL  , BURCUKAYA HOTEL  , ANKARAROYAL HOTEL  , KUSADASI MARINA HOTEL
 , PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL

ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยี 
ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ชม พระราชวงั Topkapi

ชมวหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยย์คุโบราณ 
ชมหอ้งอาบน้าํแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH)
ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum)
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทาง    

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

19.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 สายการบนิ Mahan Air เคานเ์ตอร ์S
ประต ู8 ซงึมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยอํานวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น



22.35 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเตหะราน โดยสายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5-050 ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี2
เมอืงอสิตนับูล - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - ฮปิโปโดรม - พระราชวงัทอปกาปึ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - เมอืงชานคัคาเล่

03.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเตหะราน เพอืแวะเปลยีนเครือง

09.00 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ Mahan Airเทยีวบนิท ีW5-116 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง)

10.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอิตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงอสิตนับูล 

จากนันนําทกุทา่นชม สเุหรา่สนี้าํเงนิ (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถอืเป็นสเุหร่าทมีสีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2
จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซนไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดังเดมิ
ถอืวา่เป็นมัสยดิทใีหญ่ทสีดุในตรุก ีสามารถจคุนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตังชอืตามสลุตา่น
ผูส้รา้งซงึก็คอื Sultan Ahmed นันเอง 

จากนันนําทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มต หรือ ฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาวโรมัน
จดุศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเทยีวเมอืงเกา่ สรา้งขนึในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิุสเซเวรุสเพอืใชเ้ป็นทแีสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง
ตอ่มาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขนึตรงกลางเป็นทตัีงแสดงประตมิากรรมตา่งๆ
ซงึสว่นใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน สถานทแีหง่นีใชเ้ป็นทจัีดงานพธิี
แตใ่นปัจจบัุนเหลอืเพยีงพนืทลีานดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มต ซงึเป็นทตัีงของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอืเสาทสีรา้งในอยีปิต์
เพอืถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิท ี3 ถูกนํากลับมาไวท้อีสิตันบลูเสาตน้ทสีอง คอื เสาง ูและเสาตน้ทสีาม คอืเสาคอนสแตนตนิท ี7

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทกุทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE)
ตังอยู่ในเขตเมอืงเกา่ซงึถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตังแตปี่ ค.ศ.
1985พระราชวังทอปกาปึสรา้งขนึโดยสลุตา่นเมหเ์มตท ี2 ในปี ค.ศ.1459 บนพนืทกีวา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจํานวนมาก
ณ จดุทสีรา้งพระราชวังแหง่นีสามารถมองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน
ในชว่งทเีจรญิสงูสดุของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหง่นีมรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยู่รวมกันมากถงึสพัีนกวา่คน
นําทา่นเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรง ทเีป็นทจัีดแสดงทรัพยส์มบัตขิา้วของเครืองใชส้ว่นพระองคเ์ครืองเงนิตา่งๆมากมาย

จากนันนําทกุทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง
ปัจจบัุนเป็นทปีระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิ
เป็นผูส้รา้งเมอืประมาณครสิตศ์ตวรรษท1ี3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี
เพอืเป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถู่กผูก้อ่การรา้ยบกุทําลายเผาเสยีวอดวายหลายครังเพราะเกดิการขัดแยง้ระหวา่งพวกทนัีบถอืศาสนาครสิตก์ับศาสนาอสิลามจวบจนถงึรัชสมัยของ
พระเจา้จัสตนิเนียนมอํีานาจเหนือตรุกจีงึไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขนึใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมอืประมาณปี พ.ศ. 1996
(ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสงิสวยงามทสีดุไดพ้ยายามหา สงิของมคีา่ตา่งๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอย่าง
มโหฬารตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวอย่างใหญ่ ทําใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรียบรอ้ยในสภาพเดมิ เมอืสนิสมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียน ถงึสมัย
พระเจา้โมฮัมเหม็ดท ี2 มอํีานาจเหนือตรุก ีและเป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดดั้ดแปลงโบสถห์ลังนีใหเ้ป็นสเุหร่าของชาวอสิลาม 

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงชานคัคาเล ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
CANAKKALEIRIS HOTEL หรือเทยีบเทา่



วนัท ี3
เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย - เมอืงเปอรก์ามมั - วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ - รา้นขนม TURKISH DELIGHT -
เมอืงคซูาดาซึ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังจากนันนําทกุทา่นออกเดนิทางสู ่กรุงทรอย เพอืชม มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย
ซงึเปรียบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณซงึเป็นสาเหตทุทํีาใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้
เป็นสงครามทสํีาคัญตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหวา่งกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสบิปี
กองทัพกรีกก็ไดค้ดิแผนการทจีะตกีรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจํ้าลองขนาดยักษ์ทเีรียกวา่มา้ไมเ้มอืงทรอย
โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซอ่นตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมอืนเป็นของขวัญและสญัลักษณ์วา่ชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกหา่งจากเมอืงทรอย
ชาวทรอยเมอืเห็นมา้โทรจันก็ตา่งยนิดวีา่กองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจันเขา้มาในเมอืงแลว้ทําการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่เมอืชาวทรอยนอนหลับกันหมด
ทหารกรีกทซีอ่นตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ทําการเปิดประตเูมอืงใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมอืงแลว้ก็สามารถยดึเมอืงทรอยได ้
กอ่นทจีะทําการเผาเมอืงทรอยทงิ

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ี(KUSADASI)(ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชวัโมง)
เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญทางการคา้อกีเมอืงหนงึของตรุกทีเีป็นสถานทตัีงของโบราณสถานทสํีาคัญสงิมหัศจรรยย์ุคโบราณ

จากนันนําทา่นชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS)1 ใน 7 สงิมหัศจรรยย์ุคโบราณ ทปัีจจบัุนเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง
แตก็่ยังสามารถมองเห็นถงึความยงิใหญ่ในอดตีได ้

และแวะถ่ายรูป โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์
(ST.JOHNCASTLE)สาวกของพระเยซคูรสิตท์อีอกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทัวดนิแดนอนาโตเลยีหรือประเทศตรุกใีนปัจจบัุน
จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปมัสยดิอสิอสิเป็นหนงึในตัวอย่างทดีแีละสําคัญทสีดุซงึสะทอ้นถงึจดุสนิสดุของยุคจักรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิต์
ค.ศ. 1400 นอกจากนีมัสยดิแหง่นียังเป็นทปีระทับของมัสยดิเมยยาดในดามัสกัสมัสยดิ Isa beyกอ่ตังขนึบนเนนิเขาตะวันตกของเขา
Ayasulukทมีองเห็นพนืทแีละม ีharem ขนาดใหญ่ทมีสีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ 

จากนันนําทา่นซอืขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST DElIGHT)ของฝากขนึชอืของประเทศตรุกี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
KUSADASI MARINA HOTEL& SUITES หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงคซูาดาซ ึ- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- ปามุคคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ - เมอืงปามุคคาเล่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางชม โรงงานเครอืงหนงั ซงึเป็นโรงงานผลติเครืองหนังขันหลากหลาย
ใหท้กุทา่นไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสอืหนังตา่งๆตามอัธยาศัย 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึ เคยเป็นทอียู่ของชาวโยนก (Ionia)
จากกรีก ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรืองขนึในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตก์าล
ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมอืโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ
ขนึเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000
ปีทแีลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบัุนนี 

นําทา่นชม หอ้งอาบน้าํแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทยัีงคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าํ ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี, หอ้งสมุดโบราณ



ทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทมีคีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต

นําทา่นสูเ่ยียมชม บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้งหลังนี
ถูกคน้พบอย่าปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชอื แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerichเมอืปี ค.ศ. 1774-1824
ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทไีวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมอืเธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้นหลังนี จนพบในปี
ค.ศ. 1891 ปัจจบัุนบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชนัเดยีว ภายในมรีูปปันของพระแม่มารี ซงึพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ ี6
ไดเ้คยเสด็จเยือนทนีี บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้าํสามก๊อก ท ีมคีวามเชอืวา่เป็นก๊อกน ้าํทมีคีวามศักดสิทิธ ิแทนความเชอืในเรือง สขุภาพ
ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าํเป็น กําแพงอธษิฐาน
ซงึมคีวามเชอืวา่หากตอ้งการใหส้งิทปีรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน

จากนันนําทา่นเขา้ ชมโรงงานทอ่พรม สงิทอ่ขนึชอืของประเทศตรุก ีเป็นพรมทอ่มอื สามารถเลอืกชมเลอืก ซอืไดต้ามอัธยาศัย

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม. (ระยะทางประมาณ 189 กม.)
เมอืงทมีนี ้าํพเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุนึมาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรีกกอ่นทไีหลลงสูห่นา้ผา 

นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย
ผลจากการไหลของน ้าํพเุกลอืแร่รอ้นนีไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าํตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าํเป็นทางยาว
ซงึมคีวามงดงามมากทา่นจะไดส้มัผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ
เป็นเมอืงโรมันโบราณทสีรา้งลอ้มรอบบรเิวณทเีป็นน ้าํพเุกลอืแร่รอ้นซงึเชอืกันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรคเมอืเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนีเกดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทัวไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไรเชน่
โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณเป็นตน้ 

จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซอืของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปทูนีอน เสอืผา้ เป็นตน้ เป็นสนิคา้ทผีลติดว้ยคอตตอน100%

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงปามุคคาเล ่- เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - คปัปาโดเกยี - ระบําหนา้ทอ้ง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุ ระยะทาง 387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทกุทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana museum)
เดมิเป็นสถานทนัีกบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธโิดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่สว่นหนงึของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า
เจลาลคุดนิ รูมอีาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิและยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชวัโมง 30 นาท ีระหวา่งทางแวะชม
Caravansarai ทพัีกของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทพัีกแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนําทา่นชมการแสดงพนืเมอืง “ระบําหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้รําทเีกา่แกอ่ย่างหนงึเกดิขนึมาเมอืประมาณ 6000 ปี
ในดนิแดนแถบอยีปิต์



และเมดเิตอรเ์รเนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชอืกันวา่ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่สําคัญทไีดอ้นุรักษ์ระบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบัุน
และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทโีดดเดน่
สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบัุน (บรกิารเครอืงดมืฟรตีลอดการแสดง)

ทพีกั
พักโรงแรมสไตลถ์ ้าํ CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

**หมายเหต ุ: กรณีหอ้งพกัโรงแรมถ้าํเต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั**

วนัท ี6
คปัปาโดเกยี - นครใตด้นิ - เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - หบุเขาอซุซิาร์

เชา้
**สําหรับทา่นใดทสีนใจขนึบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น.
เพอืชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจยีในอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง**
(คา่ขนึบอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวรป์ระมาณ 210-250 USD)

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ทไีดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก
เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียู่หลายแหง่
แตล่ะแหง่มอีุโมงคเ์ชอืมตอ่ถงึกันเป็นสถานททีผีูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทตีอ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิตสํ์าหรับทเีราไปชมวันนีเป็นเมอืงใตด้นิทมีขีนาดใหญ่
มถีงึ 10 ชนั แตล่ะชนัมคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายืนได ้ทําเป็นหอ้ง  ๆมทัีงหอ้งครัวหอ้งหมักไวน ์มโีบสถ ์หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชมุ
มบีอ่น ้าํและระบบระบายอากาศทดี ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทกุทา่นเยียมชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ทเีมอืงเกอเรเม (Goreme) ซงึยูเนสโกขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้
ซงึเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนา
โดยการขดุถ ้าํเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

ชม หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley)  หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทอียู่อาศัย ซงึหบุเขาดังกลา่วมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ
อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัวทังภเูขา เพอืเอาไวเ้ป็นทอีาศัย และถา้มองดีๆ  จะรูว้า่อุซซิาร ์คอื บรเิวณทสีงูทสีดุของบรเิวณโดยรอบ
ดังนันในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวทํ้าหนา้ทเีป็นป้อมปราการทเีกดิขนึเองตามธรรมชาต ิเอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นแวะชม โรงงานจวิเอวรร์แีละโรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
โรงแรมสไตลถ์้าํ!! BURCUKAYA HOTEL  หรือเทยีบเทา่(คัปปาโดเกยี)

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถ้าํเต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั**

วนัท ี7
เมอืงองัการา่ - ทะเลสาบเกลอื - สสุานอตาเตริก์ - ANKA SHOPPING MALL

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะถ่ายรูปและชมววิของ
ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงองัการา่ หรือทมีชีอืตามประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบัุน



และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากนครอสิตันบลู กรุงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทรีาบสงูอนาโตเลยี
โดยอยู่หา่งจากนครอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทตัีงของรัฐบาลกลาง
สว่นราชการตา่ง  ๆและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่ง  ๆในตรุก ีความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามปีระชากรจํานวน 4,965,542 คน
ทําใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงทมีปีระชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตรุก ีและอันดับ 2 ในกลุม่เมอืงหลวงยุโรป
ในขณะทนีครอสิตันบลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภมูภิาคมารม์ารานัน
กรุงอังการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเครือขา่ยคมนาคมในภมูภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจดุตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ)
ทเีชอืมโยงภมูภิาคตา่งๆของตรุกเีขา้ดว้ยกัน และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทขีนสง่มาจากภาคตา่งๆทัวตรุกดีว้ย

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สสุานอตาเตริก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK
ซงึเป็นผูนํ้าในสงครามกูอ้สิรภาพของตรุก ีหลังสงครามโลกครังท ี1 ผูก้อ่ตังสาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ ISMET
INONU ประธานาธบิดคีนท ี2 ของตรุกดีว้ยอนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 1944 - 1953
ในธนบัตรตรุกทีพีมิพร์ะหวา่งปี 1966 - 1987 และ 1999 - 2009 จะเป็นรูป ANITKABIR ดว้ย สสุานอตาเตริก์ (Anitkabir หรือ Memorial Tomb
หรือ Atatürk Mausoleum)

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง ANKA SHOPPING MALLA

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
ANKARAROYAL HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เมอืงองัการา่ - เตหะราน - กรุงเทพฯ 

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเวลาใหท้กุทา่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

11.00 น.
เหริฟ้าสู ่เตหะราน โดยสายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5-119 ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

14.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเตหะราน เพอืแวะเปลยีนเครือง (ใชเ้วลาตอ่เครืองประมาณ 6 ชวัโมง) 

*** ระหวา่งทรีอตอ่เครอืงสภุาพสตรตีอ้งคลมุศรษีะระหวา่งทอียูส่นามบนิเตหะราน ***

22.10 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทยีวบนิท ีW5-051 ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี9
กรุงเทพฯ

07.45 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :



วันจันทรท์ ี26 สงิหาคม 2562 เวลา 15:35 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั โดยสายการบนิ Mahan Air ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวร์

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ (บรกิารน ้าํดมืบนรถ 1 ขวดเลก็/ท่าน/วัน และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญต่อ่ 4 ท่าน)

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่ประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นนั”)(หมายเหต:ุคา่ประกนัอุบติเิหตสุําหรบัเด็กทมีอีายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน และ
ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปีทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ)

• **ประกนัภยัททีําจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขนึบอลลูนและเครอืงรอ่นทุกประเภท ดงันนัการเลอืกซอื Optional Tour
ขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น***

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่หนังสอืหนังสอืเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทค์า่อาหารสงัพเิศษ, คา่มนิบิารใ์นหอ้งพกั

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ท่าน กรณใีชบ้รกิาร bell boy ของแตล่ะโรงแรม

• เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทยีว นกัทอ่งเทยีวควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถทคีอยบรกิารเราโดยประมาณ 62USD
หรอืประมาณ 2,170 บาท ตอ่ทรปิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 7วนั เทา่กบั 21USD)

• พนกังานขบัรถในทอ้งถนิทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 7วนั เทา่กบั 14USD)

• คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 9วนั เทา่กบั 27USD) แตท่งันมีคัคเุทศกไ์ทยขนึอยูก่บัความประทบัใจของลูกคา้

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษิทัฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ ณ วนันนั ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่,
คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

เงอืนไขในการจองทัวร์

• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง



• งวดท  ี2 :ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• ราคานสีาํหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่านขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วบรษัิทฯ ขอเกบ็คา่ทัวรเ์พมิท่านละ 2,500 บาท

• ไมม่รีาคาเดก็เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl)
หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ กรณทีลีกูคา้พกัหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 เตยีงบรกิาร ทําใหต้อ้งเปิดบรกิารเป็นหอ้ง 1Twin +
1Sglทางบรษัิทขอเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิตามหนา้งาน

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซงึในกรณนีทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• ในกรณทีคีณะออกเดนิทางต่าํกวา่15ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง จะมกีารเปลยีนแปลงขนาดของพาหนะทใีชใ้นการนําเทยีว
ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีคีณะออกเดนิทางต่าํกวา่ 15ท่าน หรอืต่าํกวา่มาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื
เรยีกเกบ็คา่ทัวรเ์พมิเตม็ ตามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• หากลกูคา้ท่านใด ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งชําระคา่มดัจําท  ี15,000 บาท และคา่วซีา่ตามทสีถานฑูตฯ เรยีกเกบ็

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ ** กรณี
ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ ** **ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ
ทเีกยีวขอ้งกบัวนัเดนิทางททีา่นไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว
ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณ*ี*
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