
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

รวมเดินทางสัมผัสความย่ิงใหญแหงดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกับประวัติศาสตรที่ย่ิงใหญและยาวนาน
ของอาณาจักรออตโตมัน ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 

แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เคร่ืองรางนําโชคของประเทศตุรกี ทานละ 1 อัน 

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทองถ่ินคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมช่ืนใจ ทานละ 1 กลอง 

แถมฟรี!! ไอศกรีมทองถ่ินของตุรกี ทานละ 1 อัน 

แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ทานละ 1 แกว 

****(สงวนสิทธ์ิสําหรับกรุปท่ีออกเดินทาง 20 ทานข้ึนไปเทาน้ัน)**** 

สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตลถํ้า 2 คืน ท่ีเมืองคัปปาโดเกีย 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!! 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ                 (-/-/-) 

19.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4 สายการบิน Mahan Air 

เคานเตอร S ประตู 8 ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

 

 

 

 

 

 
 

22.35 น. เหิรฟาสู กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5-050(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

วันที่สอง เมืองอังการา-สุสานอตาเติรก-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-ระบําหนาทอง  (-/L/D) 

03.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลาง
วัน 

คํ่า 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เมืองอังการา-สุสานอตาเติรก-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย 
ระบําหนาทอง ✈ O O 

BURCU KAYA 
HOTEL 

3 
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิ
ซาร 

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

4 เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑเมฟลานา-เมืองปามุคคาเล O O O 
PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 

HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟซุส-
บานพระแมมารี-เมืองคูซาดาซึ 

O O O 
KUSADASI MARINA 
HOTEL & SUITES 

6 
เมืองคูซาดาซึ-รานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองเปอรกามัม-วิหารเทพี
อารเทมิสโบราณ-มาไมจําลองเมืองทรอย 

เมืองชานัคคาเล 

O O O 
CANAKKALE IRIS 

HOTEL 

7 
เมืองชานัคคาเล-สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหรา

เซนตโซเฟย–อิสตันบูล-เตหะราน 
O O O QUA HOTEL  

8 อิสตันบูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ O ✈ ✈ - 

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 
08.00 น. เหิรฟาสู กรุงอังการา ประเทศตุรกี ดินแดนแหงนี้รํ่ารวยพร่ังพรอมไปดวยประวัติศาสตร สิ่งกอสรางที่ย่ิงใหญอลังการมากมาย 

โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5-118 

09.15 น. เดินทางถึง เมืองอังการา หรือท่ีมีชื่อตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ 

๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจาก

นครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเปนท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการ

ตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในตุรกี  ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 

4,965,542  คน ทําใหกรุงอังการาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะ

ที่นครอิสตันบูลเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมารานั้น กรุงอังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและเครือขายคมนาคม

ในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน 

และเปนศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ทั่วตุรกีดวย นําทุกทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก  (ATATURK 

MAUSOLEUM) เปนอนุสรณสถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเปนผูนําในสงครามกูอิสรภาพของตุรกี

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเปนสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนที่ 2 

ของตุรกีดวยอนุสรณสถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพระหวางป 

1966 –1987 และ 1999–2009 จะเปนรูป ANITKABIRดวย สุสานอตาเติรก (Anitkabir หรือ Memorial Tomb หรือ 

Atatürk Mausoleum) 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดยเกีย ระหวางทางใหทานไดชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) 

ค่ํา   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Danceเปนการเตนรําที่เกาแกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมาเม่ือ

ประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ได

อนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปน

ศิลปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเคร่ืองดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเทา(คัปปาโดเกีย) 
**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน** 

วันที่สาม เมืองคัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร  (B/L/D) 

** สําหรับทานใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตองออกจากโรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความงดงามของเมือง
คัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวรประมาณ 210-250 USD) 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทุกทานสู นครใตดิน (Underground City) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลก เมืองใตดินของ

ตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอถึงกันเปนสถานท่ีที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันที่ตองการทําลายราง

พวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินท่ีมีขนาดใหญ แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีท้ังหองครัวหอง

หมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอนํ้า 

และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  

 

 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑกลางแจง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจง

ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวน

มากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต  จากนั้นนําทานชม หุบเขาอุ

ซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิด

จากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเปนท่ีอาศัย และถามองดี ๆ จะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ 

ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนปอมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย จากนั้นนํา

ทานแวะชมโรงงานจิวเอวรร่ีและโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินคา และของที่ระลึก 

ค่ํา   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเทา(คัปปาโดเกีย) 

**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน** 

วันที่ส่ี เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑเมฟลานา-เมืองปามุคคาเล   (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
นําทุกทานสู สวนผีเสื้อ Butterfly Garden มีผีเสื้อใหชมวา 50 สายพันธุของผีเสื้อ ทําใหเราทราบถึงวงจรชีวิตของผีเส้ือ ณ ทีแ่หงนี้

จะไดสัมผัสความหลากหลายของพืช ดอกไมหลากสี พรอมสัตวชนิดอื่นๆ นับวาเปนสถานที่อีกแหงท่ีมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง

(สวนผีเสื้อจะปดทําการทุกวันจันทรของสัปดาหหากคณะเดินทางไปท่ีสวนผีเสื้อตรงกับวันจันทรทางคณะจะ
ปรับเปล่ียนใหเดินทางเขาชมท่ีพิพิธภัณฑเมฟลานาแทน) 

 

 

 

 

 

นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana museum) เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปน

วงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานัก

แหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยัง

เปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

 
 
 

 

 

จากนั้นเดินทางสู เมืองปามุคคาเล เมอืงที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีก

กอนที่ไหลลงสูหนาผา ใชเวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) 

ค่ํา   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูท่ีพัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่หา เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟซุส- 

   บานพระแมมารี-เมืองคูซาดาซึ         (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ปราสาทปุยฝาย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและ

ผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากทานจะไดสัมผัส 

เมืองเฮียราโพลิส เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนนํ้าพุเกลือแรรอนซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค

เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไปบางสวนยังพอมองออ

กวาเดิมเคยเปนอะไรเชน โรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 

 

  

 
 

 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผาปูที่นอน เสื้อผา  



 
เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100%  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบและ

นางแบบเสื้อหนังตางๆตามอัธยาศัย จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเปน

อยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอน

คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ได

สถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไป

ดวยซากส่ิงกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานได

จนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยู

จนถึงทุกวันน้ี, หองสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมี

ความออนหวานและฝมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานสูเย่ียมชม บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนม

ในบางหลังน้ี ถูกคนพบอยาปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich 

เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคน

พยายามสืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป

ปนของพระแมมารี ซึ่งพระสันตปาปา โปป เบเนดิกสท่ี 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบาน มีกอกน้ําสามกอก ที่ มี

ความเชื่อวาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอกนํ้าเปน กําแพง

อธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหสิ่งท่ีปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เปนพรมทอมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้อไดตามอัธยาศัย นํา

ทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) เปนเมืองทาที่

สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่งของตุรกี  

ค่ํา   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
 นําทานเขาสูท่ีพัก KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรือเทียบเทา 

วันที่หก เมืองคูซาดาซึ-รานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองเปอรกามัม-วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ 

  มาไมจําลองเมืองทรอย-เมืองชานัคคาเล        (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียง

ซากปรักหักพัง แตก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได และถายรูป โบสถนักบุญเซนต จอหน (St. John CASTLE) 

สาวกของพระเยซูคริสตท่ีออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน จากน้ันนําทานแวะ

ถายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเปนหนึ่งในตัวอยางท่ีดีและสําคัญท่ีสุดซ่ึงสะทอนถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk 

ในชวงปลายคริสต ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยิดแหงนี้ยังเปนที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey กอตั้งขึ้นบน

เนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพ้ืนที่และมี harem ขนาดใหญท่ีมีสอง naves และประกอบดวยลานขนาดใหญ 

จากนั้นนําทานซ้ือขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม Turkish Delight ของฝากข้ึนชื่อของประเทศตุรกี  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานสูเมืองชานัคคาเล ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม. 

หลังจากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสูนําทานสู กรุงทรอย เพ่ือชม มาไมจําลองเมืองทรอยซึ่งเปรียบเสมือน สัญลักษณอันชาญ

ฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเปนสาเหตุท่ีทําใหกรุงทรอยแตกสงครามมาไม เปนสงครามท่ีสําคัญตํานานของกรีกและเปน

สงครามระหวางกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพกรีกก็ไดคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดย

การสรางมาไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวามาไมเมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการเข็นไปไว

หนากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเม่ือ

เห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวากองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการเฉลิมฉลองเปนการใหญ

เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกท่ีซอนตัวอยูก็ออกมาจากมาโทรจันแลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามาใน

เมืองแลวก็สามารถยึดเมืองทรอยได กอนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง  

ค่ํา   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูท่ีพัก CANAKKALE IRIS HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล-สวนดอกทิวลิป อีเมอรกัน พารค-สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม 

   พระราชวังทอปกาป-สุเหราเซนตโซเฟย–อิสตันบูล-เตหะราน    (B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

จากนั้นออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปล  เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี  ตั้งอยูบริเวณ

ชองแคบบอสฟอรัส  ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูในทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝงบอสฟอรัส) และ 

ทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) จากนั้นไมไกลนําทุกทานชม สุเหราสีนํ้าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเปน

สุเหราท่ีมีสถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจากวิหาร

เซนตโซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดท่ีใหญที่สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาใน

การกอสรางนานถึง 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเมืองเกา 

สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน

ฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึ้นตรงกลางเปนท่ีตั้งแสดงประติมากรรมตาง ๆซึ่งสวนใหญเปนศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัย

ออตโตมันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดานหนามัสยิดสุลตานอะหเมตซึ่งเปนที่ตั้งของเสา

โอเบลิกส3 ตน คือเสาท่ีสรางในอียิปตเพ่ือถวายแกฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไวท่ีอิสตันบูลเสาตนท่ีสอง คือ เสางู และเสา

ตนที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่  7 หลังจากนั้นนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซึ่งถือเปนเขต

ประวัติศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมห

เมตท่ี 2 ในป ค.ศ.1459 บนพ้ืนที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดท่ีสรางพระราชวังแหงนี้

สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน 

พระราชวังแหงนี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงส่ีพันกวาคนนําทานเขาชมสวนของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดง

ทรัพยสมบัติขาวของเคร่ืองใชสวนพระองคเคร่ืองเงินตางๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮาเจีย โซเฟย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบัน

เปนท่ีประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปนผูสรางเมื่อประมาณ

คริสตศตวรรษท่ี13 ใชเวลาสราง 17 ป เพื่อเปนโบสถของศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายคร้ัง

เพราะเกิดการขัดแยงระหวางพวกที่นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจาจัสตินเนียนมีอํานาจเหนือ

ตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 

พระองคตองการใหเปนสิ่งสวยงามท่ีสุดไดพยายามหา ส่ิงของมีคาตางๆมาประดับไวมากมาย สรางเสร็จไดมีการเฉลิมฉลองกัน

อยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัส

ตินเนียน ถึงสมัย พระเจาโมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปนผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถหลังนี้ใหเปน

สุเหราของชาวอิสลาม 



 
 
 
 
 
 
 

 

นําทานเดินําทานสู ตลาดสไปซมารเก็ต(Spice Market)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา 

ไมวาจะเปนของท่ีระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

 

   

 

ค่ํา   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูท่ีพัก QUA HOTEL หรือเทียบเทา 

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

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเวลาใหทุกทานไดพักผอนตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

11.30 น. เหิรฟาสู กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5-113 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

22.10 น. เหิรฟาสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-051 

วันที่เกา กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

07.25 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

***รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ***  
**กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง  
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

03-11 ธ.ค. 29,555 บาท 29,555 บาท 29,555 บาท 7,500 บาท 

  
 
 



 
UPDATE 03/08/18 

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ทานขึ้นไป** 
**ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได** 

หมายเหตุ 
1. ราคาน้ีสําหรบัผูโดยสาร 25 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 2,500 บาท 
2. ไมมีราคาเด็กเน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร 

งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  

หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 2 (1 Twin + 

1Sgl) หองจะสะดวกกับทานมากกวา กรณีที่ลูกคาพักหอง 3 ทานและบางโรงแรมไมมีหอง 3 เตียงบริการ ทําใหตองเปดบริการเปนหอง 1Twin +1Sgl 

ทางบริษัทขอเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามหนางาน 

กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry)  

  น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบิน Mahan Air ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 

คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  

คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 

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

คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทย
จะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) 

(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียง

คร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของทาน** 

 
 



 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

คาหนังสือหนังสือเดินทาง 

คาน้าํหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20กิโลกรัมตอทาน) 

คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพทคาอาหารสั่งพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

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

เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเท่ียว นักทองเที่ยวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถ่ินและ 
      คนขับรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ 62 USD หรือประมาณ 2,170 บาท ตอทริป 

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

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

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

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเคร่ืองบิน, คาวี
ซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และใน

ทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกคร้ัง ท้ังนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือ

บางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน

ใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว 

ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ 

เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล ตางๆ  

บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

คาใชจายเพิ่มท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท 

สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศ



 
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท และคาวีซาตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ 
กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก

กรณี** 


