
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเดนิทางสมัผสัความยิง่ใหญแหงดนิแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกับประวัติศาสตรที่ยิง่ใหญและ

ยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชืน่ชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 

แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนาํโชคของประเทศตุรก ีทานละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทองถิน่คณุภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมชืน่ใจ ทานละ 1 กลอง 

แถมฟร!ี! ไอศกรีมทองถิน่ของตุรกทีานละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตรุก ีทานละ 1 แกว 

****(สงวนสทิธิ์สําหรับกรุปทีอ่อกเดนิทาง 20 ทานขึน้ไปเทานัน้)**** 

สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตลถ้ํา 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย 

พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

FREE WIFI ON  BUS ตลอดการเดนิทาง!!! 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

19.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น4 สาย

การบิน Mahan Air เคานเตอร Sประตู 8ซ่ึงมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่อง

สัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

 

 

 

 

 

 

 

22.35 น. เหิรฟาสู กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-050(บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 
เช

า 

กลา

งวัน 
ค่ํา 

โรงแรมทีพ่ัก 

หรอืเทียบเทา 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เตหะราน–อิสตันบูล-สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงั

ทอปกาป-สุเหราเซนตโซเฟย-เมืองชานัคคาเล 
✈ O O CANAKKALE IRIS HOTEL 

3 

เมืองชานัคคาเล-มาไมจาํลองเมืองทรอย-เมืองเปอรกามัม- 

วหิารเทพีอารเทมสิโบราณ-รานขนม TURKISH DELIGHT 

เมืองคูซาดาซ ึ

O O O 
KUSADASI MARINA HOTEL & 

SUITES 

4 
เมืองคูซาดาซ-ึเมืองโบราณเอฟฟซสุ-บานพระแมมาร-ี 

ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล 
O O O 

PAMUKKALE NINOVA 

THERMAL HOTEL 

5 เมืองปามุคคาเล-ทุงดอกลาเวนเดอร-เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือ

พิพธิภัณฑเมฟลานา-คัปปาโดเกีย-ระบาํหนาทอง 
O O O BURCUKAYA HOTEL 

6 
คัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพธิภัณฑกลางแจง 

หุบเขาอุซิซาร 
O O O BURCU KAYA HOTEL 

7 
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืององัการา-ทะเลสาบเกลอื-สุสานอตาเตริก-

ANKA SHOPPING MALL 
O O O ANKARA ROYAL HOTEL 

8 เมืององัการา-เตหะราน-กรงุเทพฯ O ✈ ✈ - 

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 
วันที่สอง เตหะราน–อิสตันบูล-สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหราเซนตโซเฟย 

   เมืองชานัคคาเล           (-/L/D) 

03.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

06.50 น. เหิรฟาสู กรุงอิสตันบูล เมืองหลวงออตโตมันของประเทศตุรกี ดินแดนแหงนี้ร่ํารวยพร่ังพรอมไปดวย

ประวัติศาตร สิ่งกอสรางท่ียิ่งใหญอลังการมากมาย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-112 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเตริกกรงุอิสตันบูล หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

จากนั้นไมไกลนําทุกทานชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเปน

สุเหราท่ีมีสถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวม

เอาองคประกอบจากวิหารเซนตโซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดท่ี

ใหญที่สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-

1616 โดยต้ังชื่อตามสุลตานผูสรางซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลาง

แหงการทองเท่ียวเมืองเกา สรางข้ึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรม

ตางๆของชาวเมือง ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางข้ึน

ตรงกลางเปนท่ีตั้งแสดงประติมากรรมตาง ๆซ่ึงสวนใหญเปนศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน

สถานท่ีแหงน้ีใชเปนท่ีจัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพ้ืนที่ลานดานหนามัสยิดสุลตานอะหเมตซ่ึง

เปนท่ีต้ังของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาท่ีสรางในอียิปตเพ่ือถวายแกฟาโรหทุตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลับมา

ไวท่ีอิสตันบูลเสาตนท่ีสอง คือ เสางู และเสาตนท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 หลังจากน้ันนําทุกทาน

ชม พระราชวังทอปกาป ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซ่ึงถือเปนเขตประวัติศาสตรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกจากยูเนสโกต้ังแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาป สรางข้ึนโดยสุลตานเมหเมตท่ี 2 ในป 

ค.ศ.1459 บนพื้นท่ีกวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดท่ีสราง

พระราชวังแหงน้ีสามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน 

ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหงนี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยู

รวมกันมากถึงส่ีพันกวาคนนําทานเขาชมสวนของทองพระโรงท่ีเปนท่ีจัดแสดงทรัพยสมบัติขาวของ

เคร่ืองใชสวนพระองคเคร่ืองเงินตางๆ มากมาย 

 

 

 

 



 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮาเจีย โซเฟย1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนา

คริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปนผูสรางเม่ือประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป 

เพ่ือเปนโบสถของศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายคร้ังเพราะเกิดการ

ขัดแยงระหวางพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจาจัสตินเนียนมี

อํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป 

เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการใหเปนสิ่งสวยงามท่ีสุดไดพยายามหา ส่ิงของมี

คาตางๆมาประดับไวมากมาย สรางเสร็จไดมีการเฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหว

อยางใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมัยของจักรพรรดิจัสติน

เนียน ถึงสมัย พระเจาโมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปนผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลง

โบสถหลังน้ีใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานสูเมืองชานัคคาเล ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก CANAKKALE IRIS HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมืองทรอย-เมืองเปอรกามัม-วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ-  รานขนม 

TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซ ึ      (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสูนําทานสู  กรุงทรอย เพ่ือชม มาไมจําลองเมืองทรอย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหกรุงทรอยแตก

สงครามมาไม เปนสงครามท่ีสําคัญตํานานของกรีกและเปนสงครามระหวางกองทัพของชาวกรีกและ

กรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพกรีกก็ไดคิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรางมา

ไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวามาไมเมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็

ทําการเข็นไปไวหนากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและได

ถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวากองทัพกรีกไดถอยทัพไป

แลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการเฉลิมฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับ

กันหมด ทหารกรีกท่ีซอนตัวอยูก็ออกมาจากมาโทรจันแลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามา

ในเมืองแลวก็สามารถยึดเมืองทรอยได กอนที่จะทําการเผาเมืองทรอยท้ิง  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ  

3.20 ช่ัวโมง) เปนเมืองทาท่ีสําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เปนสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี

สําคัญส่ิงมหัศจรรยยุคโบราณ จากน้ันนําทานชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ  (The Temple of 

Artemis) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยยุคโบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แตก็ยังสามารถมองเห็น

ถึงความยิ่งใหญในอดีตได และถายรูป โบสถนักบุญเซนต จอหน (St. John CASTLE) สาวกของพระ

เยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน จากนั้น

นําทานแวะถายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเปนหนึ่งในตัวอยางท่ีดีและสําคัญที่สุดซ่ึงสะทอน

ถึงจุดส้ินสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในชวงปลายคริสต ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ียังเปนท่ี

ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey กอตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk 

ท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี harem ขนาดใหญท่ีมีสอง naves และประกอบดวยลานขนาดใหญ จากน้ันนํา

ทานซ้ือขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม Turkish Delight ของฝากข้ึนช่ือของประเทศตุรกี  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรือเทียบเทา 

วันที่สี่  เมืองคูซาดาซ-ึเมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี-ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย- 

   เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล       (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเครื่องหนังข้ันหลากหลาย ใหทุกทานได

ทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเสื้อหนังตางๆตามอัธยาศัย จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมือง

โบราณเอฟฟซุส เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก 

(Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซ่ึงรุงเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล ตอมา

ถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา

ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออน

ผานใจกลางเมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรง

ละครกลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นําทานชม หอง

อาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุก

วันน้ี, หองสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ 

เฮเลนนิสติคท่ีมีความออนหวานและฝมือประณีต 

 

 

 

 

 

 



 
นําทานสูเย่ียมชม บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันวาเปนที่สุดทายท่ีพระแมมารีมา

อาศัยอยูและส้ินพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบอยาปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอน

นา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยาย

สถานท่ีไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะ

คนหาบานหลังน้ี จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐช้ันเดียว 

ภายในมีรูปปนของพระแมมารี ซ่ึงพระสันตปาปา โปป เบเนดิกสท่ี 6 ไดเคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดาน

นอกของบาน มีกอกนํ้าสามกอก ที่ มีความเช่ือวาเปนกอกน้ําที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเรื่อง 

สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเช่ือวาหากตองการ

ใหส่ิงท่ีปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอข้ึนช่ือของประเทศตุรกี เปนพรมทอมือ สามารถเลือกชม

เลือก ซ้ือไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล ใชเวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือ

แรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา นํา

ทานชม ปราสาทปุยฝาย ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสี

ขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน้ําเปนทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมากทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เปนเมืองโรมัน

โบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอนซ่ึงเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลา

ผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป

บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไรเชน โรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล 

สุสานโรมันโบราณ เปนตน 

 

  

 

 

 

จากน้ันนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเชน ผาพันคอ ผาปูที่นอน เส้ือผา  

เปนตน เปนสินคาท่ีผลิตดวยคอตตอน100%  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา 



 
วันที่หา เมืองปามุคคาเล-ทุงดอกลาเวนเดอร-เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑเมฟลานา 

  คัปปาโดเกีย-ระบําหนาทอง          (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นําทุกทานสู สวนผีเสื้อ Butterfly Garden มีผีเส้ือใหชม

วา 50 สายพันธุของผีเส้ือ ทําใหเราทราบถึงวงจรชีวิตของผีเสื้อ ณ ท่ีแหงน้ีจะไดสัมผัสความ

หลากหลายของพืช ดอกไมหลากสี พรอมสัตวชนิดอ่ืนๆ นับวาเปนสถานท่ีอีกแหงท่ีมีความนาสนใจเปน

อยางยิ่ง(สวนผีเสื้อจะปดทําการทุกวันจันทรของสัปดาหหากคณะเดินทางไปที่สวนผีเสื้อตรงกับวัน

จันทรทางคณะจะปรับเปลี่ยนใหเดินทางเขาชมทีพ่ิพิธภัณฑเมฟลานาแทน) 

 

 

 

 

 

นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana museum) เดิมเปนสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทํา

สมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา 

เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับ

ผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 

2ชั่วโมง 30 นาที ระหวางทางแวะชม Caravansaraiท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปน

สถานท่ีพักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Danceเปนการเตนรําท่ีเกาแกอยาง

หนึ่งเกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อ

กันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญท่ีไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการ



 
เดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะท่ีโดดเดน สวยงาม

จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเครื่องด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 

 นําทานเขาสูที่พักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเทา(คัปปาโดเกีย) 

**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน** 

วันที่หก คัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร  (B/L/D) 

** สําหรับทานใดทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตองออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชม

ความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจียในอีกมมุหนึง่ที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทวัรประมาณ 210-250 USD) 

 

 

 

 

 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทุกทานสู นครใตดิน (Underground City) ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปน

มรดกโลก เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมีอุโมงคเช่ือมตอถึงกันเปนสถานท่ีท่ีผูนับถือ

ศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินท่ีมีขนาด

ใหญ แตละช้ันมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ 

หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอนํ้าและระบบระบายอากาศท่ีดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึก

และทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑกลางแจง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ่งยูเนสโกข้ึนทะเบียนเปนมรดก

โลกพิพิธภัณฑกลางแจงซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาว

คริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกัน

การรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต  จากนั้นนําทานชม หุบเขาอุซิซาร 

(Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มี

รอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเปนท่ีอาศัย และถามองดี ๆ จะรู

วาอุซิซาร คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาท่ีเปนปอม

ปราการที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย จากนั้นนําทานแวะชมโรงงาน

จิวเอวรรี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซ้ือสินคา และของท่ีระลึก 



 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเทา(คัปปาโดเกีย) 

**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน** 

วันที่เจ็ด เมืองอังการา-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติรก-ANKA SHOPPING MALL  (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู เมืองอังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหวางทางให

ทานไดชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากน้ันนําทุกทานเดินทางตอสู เมืองอังการา หรือท่ีมีชื่อ

ตามประวัติศาสตรวา Angoraเปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจาก

นครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย 

โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง

อังการาเปนท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาๆ ในตุรกี 

ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําใหกรุงอังการาเปน

เมืองท่ีมีประชากรมากเปนอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิส

ตันบูลเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมาราน้ัน กรุงอังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและ

เครือขายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ท่ี

เช่ือมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน และเปนศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาค

ตางๆ ท่ัวตุรกีดวย   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเดินทางสูสุสานอตาเติรก  (ATATURK MAUSOLEUM) เปนอนุสรณสถานและสุสานของ

MUSTAFA KEMAL ATATURK ซ่ึงเปนผูนําในสงครามกูอิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเปนสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 

2 ของตุรกีดวยอนุสรณสถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 1944 – 1953 ใน

ธนบัตรตุรกีท่ีพิมพระหวางป 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเปนรูป ANITKABIRดวย สุสานอตา

เติรก (Anitkabir หรือ Memorial Tomb หรือ Atatürk Mausoleum)  

  

 

 

จากน้ันนําทานอิสระชอปปง ANKA SHOPPING MALL หางแหงน้ีมีแบรนเนมมากมายใหทานเลือก

ช่ือ อาทิเชนBoyner,H&M, SMYK, Marks&Spencer, YKMSport, Deichmann,Mudo City, Flo, 

Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Mango and Jack&Jones. 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก ANKARA ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่แปด เมืองอังการา-เตหะราน-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
อิสระเวลาใหทุกทานไดพักผอนตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

11.00 น. เหิรฟาสู เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-119 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

22.10 น. เหิรฟาสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเท่ียวบินที่ W5-051 

วันที่เกา กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

07.25 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

***รายการทองเท่ียวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ***  
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสรมิเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสรมิเตยีง  

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
พักเดี่ยวเพิม่ 

06-14 ก.ย. 

14-22 ก.ย. 

20-28 ก.ย. 

27 ก.ย.-05 ต.ค. 

05-13 ต.ค. 

09-17 ต.ค. 

11-19 ต.ค. 

16-24 ต.ค. 

19-27 ต.ค. 

29,555 บาท 29,555 บาท 29,555 บาท 7,500 บาท 

09-17 พ.ย. 

16-24 พ.ย. 

23 พ.ย.-01 ธ.ค. 

29 พ.ย.-07 ธ.ค. 

13-21 ธ.ค. 

20-28 ธ.ค. 

29,555 บาท 29,555 บาท 29,555 บาท 7,500 บาท 

25 ธ.ค.-02 ม.ค. 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 
31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 03/08/18  

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ทานขึ้นไป** 

**ราคานีเ้ปนราคาโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได** 



 
หมายเหต ุ

1. ราคานีส้ําหรบัผูโดยสาร 25 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  

ขอเก็บคาทวัรเพิม่ทานละ 2,500 บาท 

2. ไมมรีาคาเดก็เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร 

งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15,000 บาท/ทาน (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนท่ีเหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  

หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 

 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําให

ทานเปดหองพัก เปน 2 (1 Twin + 1Sgl) หองจะสะดวกกับทานมากกวา กรณีท่ีลูกคาพักหอง 3 ทานและบางโรงแรม

ไมมีหอง 3 เตียงบริการ ทําใหตองเปดบริการเปนหอง 1Twin + 1Sglทางบริษัทขอเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามหนา

งาน 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 30 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry)  

  นํ้าหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Mahan Air ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ  

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง  

คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 

คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ (บริการน้ําดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ทาน/วัน และ ในรานอาหาร 1 ขวดใหญตอ 4 

ทาน) 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหาร

เปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) 

(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะ

ชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ 

Optional Tour ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน** 

 



 
อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

คาหนังสือหนังสือเดินทาง 

คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20กิโลกรัมตอทาน) 

คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพทคาอาหารส่ังพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

คายกขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ bell boy ของแตละโรงแรม 

เปนธรรมเนียมปฏิบัตใินการทองเท่ียว นักทองเท่ียวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่นและ 

      คนขับรถทีค่อยบริการเราโดยประมาณ 62USD หรอืประมาณ 2,170 บาท ตอทริป 

คาทิปมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วนั (คิดเปน 7วัน เทากับ 21USD) 

พนักงานขับรถในทองถิน่ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 7วัน เทากับ 14USD) 

คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 9วัน เทากับ 27USD) แตทั้งนี้มัคคุเทศกไทยขึ้นอยูกับ

ความประทับใจของลูกคา 

 

กรณยีกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน 

คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองย่ืนเอกสาร

ไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการ

ดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณา

และตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน  ซ่ึง

ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรอืมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาด

ของพาหนะทีใ่ชในการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรอืต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ

หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 



 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคานํ้ามัน 

หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว ตามสถานการณดังกลาว 

เน่ืองจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขาประเทศไมวาในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

หากลกูคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนมุัติ ลูกคาตองชําระคามดัจําที ่15,000 บาท และคาวีซาตามที่สถานฑตู

ฯ เรียกเก็บ 

 

 

หนังสือเดินทางตองมอีายเุหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ทีเ่กี่ยวของกับวันเดินทางทีท่านไดทําการ

จองไวกบัทางบริษัทฯ กรณุาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตัว๋ดงักลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทกุกรณ*ี* 


