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HILIGHT 

• เทยีวอสิตนับูล (Istanbul) ดนิแดนคาบเกยีว 

2 ทวปี 

• ชมทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  

มหานครแหง่แรกและยงิใหญท่สีดุในเอเชยี 

• ตนืตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุ

คาเล (Pamukkale) 

• ชมของลาํคา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi 

Palace)  ทยีงิใหญ ่

• (Option) ขนึบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี 

(Cappadocia)ชมดนิแดนทมีภีูมปิระเทศอนันา่

อศัจรรย ์

Beautiful Lavenders 

ตรุก ี 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 

เดนิทาง : มถินุายน – สงิหาคม 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 31,900.-  
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        กาํหนดการเดนิทาง 

วนัท ี  06-15, 13-22 ม.ิย. 62  31,900.- 

วนัท ี  15-24, 22-31, 29 ส.ค.-07 ก.ย. 62 32,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมที
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 เตหะราน – อสิตลับลู– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํีาเงนิ – 
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั  ✈     O  O GOLDEN WAY 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่ง
เก็บนําใตด้นิ เยเรบาตนั – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - 
เฟอรร์ขีา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 

O O O 
IDKALE 
RESORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – 
วหิารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ O O O 

ROYAL 
PALACE 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี–  
ทุง่ลาเวนเดอร ์- ปามคุคาเล   O O O 

NINOVA 
THERMAL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ปามุคคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ O O O 
OZKAYMAK 

PARK 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา –  
คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง O O O 

BUYUK 
AVANOS 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 คปัปาโดเกยี – องัการา่ O O O 
SERGAH 

หรอืเทยีบเทา่ 

9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน O ✈ ✈ 
 

10 เตหะราน – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรุงเทพ  

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทยีวบนิท ีW5 050 

วนัท ี2 
เตหะราน – อสิตลับูล– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํีาเงนิ – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – 

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี กรงุเตหะราน แวะรอเปลยีนเครอืง 

09.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเทยีวบนิ W5 116 

10.45 น. ถึง สนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชวัโมง) ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีอืเรยีกโบราณคอื 

ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตังอยู่หนา้สุเหร่าสนํีาเงนิ เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลาง

เมืองในยุคไบแซนไทน์ นําเขา้ชมสุเหร่าสนีําเงนิ (Blue Mosque) สถานทีศักดิสทิธ ิทาง

ศาสนา ทมีีความสวยงามแห่งหนึง  ชอืนีไดม้าจากกระเบืองเคลือบสนํีาเงนิทีใชปู้ตลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขนึบนพืนทีซงึเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์

เหม็ตท ี1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทังหมด 7 ปี จากนันชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of 

Hagia Sophia) หรอืชอืในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิ

เคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก

ยุคกลาง จุดเด่นอยู่ทียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างทีดีทีสุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  นําท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นช่องแคบทีเชอืม

ทะเลดํา (The Black Sea) เข า้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทังสิน  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตังแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวปี

ยโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทนีี นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตร์ทีสําคัญยิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของ

บรรดาเศรษฐ ีซงึลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทังสนิ ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

คาํ        รับประทานอาหารคํา  

ทพีกั           นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัท ี3 พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่งเก็บนําใตด้นิ เยเรบาตนั – 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - เฟอรร์ขีา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

จากนันนําท่านชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการททีุ่มสรา้งคดิ

เป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซงึใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะ

แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม จากนันนําท่านชมพระราชวงัทอปกาปึ 

(Tokapi Palace) ซึงในอดีตเคยเป็นทีประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบัน

พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิิธภัณฑ์สถานแห่งชาตทิใีชเ้ก็บมหาสมบัตอัินลําค่าอาท ิเช่น 

เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครืองลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครอืงทรง

ของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทําใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้

ทั งหมด) จากนัน เข ้าช มอ่าง เก็บ นําใต้ดิน เยเรบ าต ัน  (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซงึเป็นอุโมงค์เก็บนําทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในนครอสิตันบูล สามารถ

เก็บนําไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขนึตังแต่ครสิต์ศตวรรษท ี6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 

140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มเีสากรีกตน้สูงใหญ่คําเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมี

เสาตน้ทีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงค์เก็บนํา

ขนาดใหญ่ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําท่านสู่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครืองเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ

ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครืองประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขนึชอื

ของตรุก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถัวพทิาชโิอซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย จากนันนําทา่นลงเรอื

เฟอรร์ขีา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) 

ซงึเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป นับตังแต่

สลุต่านอาหเ์ม็ดท ี2 ไดส้รา้งป้อมปราการขนึทนีเีมอืปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นทตัีงของ

สมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครังท ี1 เมอืฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยัง

ชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพอืบบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

คาํ        รับประทานอาหารคํา  

ทพีกั        เขา้สูท่พีัก โรงแรม IDKALE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ –  

คซูาดาส ึ

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กบัมา้ไมจํ้าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรุง

ทรอยตังอยู่ในเมอืงชานคัคาเล ซงึเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเทยีวแห่งหนึง จากนันนําท่าน

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตังอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอเีจียน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมนํ่าไคซสู 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีทมีคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ซงึมสีถานที
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ท่องเทียวทสีําคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนทสีูง เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซงึผูต้งัถนิฐานในสมัยนันมักเลอืกทสีงู ซงึมักจะเป็นเนนิ

เขาทดีา้นหนงึเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทเีตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทรีาบ

เบอืงล่างทรีายลอ้มป้อมปราการเหล่านี โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืนทีวหิาร

บชูาเทพเจา้ สถานทศัีกดสิทิธ ิพระราชวังและพนืทใีชง้านต่างสําหรับกษัตรยิแ์ละชนชันสงูเท่านัน 

ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัวไปจะอยู่ในส่วนของเมืองดา้นล่าง  จากนันนําท่านออกเดนิทางไป

เมอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) 

คาํ        รับประทานอาหารคํา 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่     

วนัท ี5 
คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– ทุง่ลาเวนเดอร ์–  

ปามคุคาเล   

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทยีงิใหญ่และงดงามจนกระทัง

จารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยงิใหญ่ทสีดุในเอเซยี” เมอืงโบราณทสีมบรูณ์และมังคังทสีดุ ถนน

ทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนีมี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่ง

ปัญญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีหง่ความรู ้รูปแกะสลักเทพีทัง 4 

องคน์เีป็นของจําลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลับไปออสเตรยีและตังแสดง

อยู่ทีพิพธิภัณฑ์กรุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซงึจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจง้ทใีหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้ม

ดว้ยทนัีงชมไล่ระดับขนึไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้ง

เป็นครังคราว หอ้งอาบนําแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทียังคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี จากนันนําท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มาร ี(House of 

Virgin Mary) ซงึเชอืกันว่าเป็นทสีดุทา้ยทพีระแมม่ารมีาอาศัยและสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนี ถูก

คน้พบอย่างปาฏหิารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย นําท่านเยียมชมโรงงานหนังชันนํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสอืหนังคุณภาพด ี

ใหท้่านมีเวลาเลือกซือ ผลิตภัณฑ์เสอืหนัง ตามอัธยาศัย  นําท่านเดนิทางสูทุ่่งลาเวนเดอร ์

(Lavender) บรเิวณหมู่บ ้าน Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอรท์ีม ี

ความกวา้งถงึกวา่ 30 ตารางกโิลเมตร ซงึโดยปกตจิะออกดอกบานสะพรงัใหท้่านไดช้ม 

ในช่วงเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม ของทุกปี (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) โดยดนิแดนแถบนี

ถอืเป็นพืนทีหลกัในการปลูกดอกลาเวนเดอร ์กว่า 90% ของผลติภณัฑ์ทงัหมดใน

ประเทศ ใหเ้วลาทา่นอสิระถา่ยรปูกบัทุง่ลาเวนเดอร ์ตามอธัยาศยั นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปา
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มุคคาเล (Pamukkale) เทยีวเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale)  เป็นนําตกหินปูนสีขาวที

เกดิขนึจากธารนําใตด้นิทมีอีุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซงึเป็นทมีแีร่หนิปูน (แคลเซยีม

ออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทสีงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทตัีงอยูห่่างออกไปทาง

ทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขนึมาเหนือผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นรวิ เป็นแอ่ง เป็นชัน 

ลดหลนักันไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาทีโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ยากจะหาทใีดเหมอืน จนทําใหป้ามกุคาเล่และเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอนืๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบนําโรมนั โบสถส์มัยไบแซนไท 

คาํ       รับประทานอาหารคํา 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก NINOVA THERMAL หรอืเทยีบเทา่     

วนัท ี6  ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซงึเกดิ

จากนําแร่รอ้นทมีแีร่ธาตุแคลเซยีมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็น

ชันนําตก มีสขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซงึนําแร่ทีไหลลงมาแต่ละชันจะแข็งเป็นหนิปูน 

ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นําแร่นีมีอุณหภูมตัิงแต่ประมาณ 35 – 100 

องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดืม เพราะเชือว่ามีคุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชอืว่านําพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมอืงปา

มุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอนืๆ นําท่านชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

(Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานทบํีาบัดโรค ก่อตังโดยกษัตรยิย์ูเมเนสท ี1แห่งแพรก์ามุม ในปี 

190 ก่อนครสิตก์าล สถานทแีห่งนีมีแผ่นดนิไหวเกดิขนึหลายครังหลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มีคน

อาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อนําทีศักสิทธ ิซงึปัจจุบันตังอยู่ในปามุคคาเล 

สถานทสีาํคัญอนืๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบนําโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซงึเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทังยังเป็นศูนยก์ลางทสีําคัญของภมูภิาคแถบนีอกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม

ทศันยีภาพสองขา้งทางสบายๆทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทางของประเทศตรุก ี

คาํ         รับประทานอาหารคํา 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก OZKAYMAK PARK หรอืเทยีบเทา่     

วนัท ี7 คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซงึเป็นทหีลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้ม
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ทังยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิีชีวติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  นําท่านเขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เรมิก่อตังขนึในปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซงึเชอืกันวา่ ชายคนนีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกได ้

ว่าเป็นผูช้ักชวนคนทีนับถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปลียนมานับถือศาสนาอสิลาม โดยมีพนืฐานอยู่บน

ความสัมพันธท์ดีรีะหว่างกนั 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนันเดนิทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชนืชมดนิแดนทีมภีูมปิระเทศอัน

น่าอัศจรรยซ์งึเกดิจากลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพืนทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ

ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมอืวันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผน่ดนิ 

มาเรอืยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ 

เกิดเป็นภูมิประเทศทีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดังสวรรค์บนดิน จนไดช้ือว่า 

“ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตังจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมือง

มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

คาํ  รับประทานอาหารคํา 

 
ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพนืเมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชอืทนีา่ตนื

ตาตนืใจ 

ทพีกั       นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก BUYUK AVANOS หรอืเทยีบเทา่     

วนัท ี8 คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - องัการา่ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** สําหรบัท่านใดทสีนใจขนึบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก ใช้

เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัวโมง (ค่าข ึนบอลลูนไม่ได ้รวมอยู่ในค่าท ัวร ์ราคา

โดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ่ 1 ท่าน รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์บั

หวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและคําแนะนําเท่านนั) 

** สําหรับท่านทไีม่ไดจ้องทัวร์บอลลูน ตอ้งรอคณะอยู่ทีโรงแรม นําคณะออกเดนิทาง สู่เมอืง

เกอเรเม (Goreme) นําท่านเข ้าเยยีมชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ (Goreme Open-Air 

Museum) ซงึเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซงึเป็นความคดิของชาวครสิต์ที

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถําเป็นจํานวนมากเพือสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานจากชนเผ่าลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนันนําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศัย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตุรก ีเมอืงแหง่มนต์
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กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัททีาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณี

ทกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถูกปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตุทกุ

ขอ้แลว้ 

เสน่หท์ผีสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมอืงทีเต็มไปดว้ยศลิปะโรมัน 

และมัสยิดในศิลปะไบเซนไทน์ นําท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรา้งใน

ศลิปะนีโอออตมาน เมอืปี 1967 และถอืเป็นมัสยดิทใีหญ่ทสีดุแหง่กรุงองัการ่า  จากนันนําเดนิทาง

เดนิทางสูส่สุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซงึเป็นผูนํ้าในสงครามกู ้อสิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครังที 1 ผูก้่อตัง

สาธารณรัฐตุรก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดคีนท ี2 ของ

ตุรกดีว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขนึระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ใน

ธนบตัรตรุกทีพีมิพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

คาํ        รับประทานอาหารคํา 

ทพีกั  เขา้สูท่พัีก โรงแรม SERGAH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิองัการา เอเซนโบกา้   

11.00 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย เทยีวบนิท ีW5 119  

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี กรุงเตหะราน แวะรอเปลยีนเครอืง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีW5 051 

วนัท ี10 กรุงเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ 
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ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

Beautiful Lavenders 
ตรุก ี10 วนั 7 คนื 
โดยการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

06-15 ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 17,900.- 5,900.- 

13-22 ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 17,900.- 5,900.- 

15-24 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

22-31 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

29 ส.ค. – 07 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่ตรุก ี
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2.  หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ       

      คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

3.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   
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      สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

      สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูล  

      คณะทวัรท์งัหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1.  ค่าตัวเครืองบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.  ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3.  ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4.  ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5.  ค่าอาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6.  ค่าเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7.  ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกันเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกันเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุตังแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ 

     จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,    

     คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทสีญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (40 USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD ) 
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เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจํานวนท ีบรษิทัฯกาํหนดไว ้(30 ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท    

    และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ 

    เลอืนการเดนิทางของทา่น  ไปยงัคณะต่อไปแตทั่งนีทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื  

    คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุล 

     ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่
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(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 
 


