
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1910-1901-TRW51266                                          www.smileytour.com                                                           1 | ห น้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1910-1901-TRW51266                                          www.smileytour.com                                                           2 | ห น้ า  

Wonder Turkey 
9 วนั 6 คนื 
 

 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนํีาเงิน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
 พเิศษ เขา้ชมสวนผลไม ้และสวนดอกไม ้ทมีใีนแต่ละชว่งของเดอืน 
 ชมความยงิใหญข่อง พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
 ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
 ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ําลองแห่งเมอืงทรอย  
 ชมเมอืงอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ทปัีจจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรกัหกัพงั เมอืงเอฟฟิซสุ และ เมอืงเปอรก์ามมั  
 ชม บา้นของพระแม่มาร ีซงึเชอืกนัว่าเป็นทสีุดทา้ยทพีระแม่มารอีาศยัอยู ่
 ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงคุณภาพท ีตลาดสไปซ ์

 
 
 
กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัท ี1  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตหะราน 
 
19:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิ Mahan Air โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสุภาพ ณ ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาวไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาว 

 
22:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อหิมา่มโคไมนี ประเทศอหิรา่น โดยเทยีวบนิท ีW5050 
 
วนัท ี2  เตหะราน - อสิตนับูล 
 
03:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อหิมา่มโคไมนี ประเทศอหิรา่น (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 
 
06:50 น. ออกเดนิทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Mahan Air 

เทยีวบนิท ีW5112 
 
08:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง นํา

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทมีคีวามสําคญัทสีุดและเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นมาก
ทีสุดในตุรกี เป็นเมืองทีตงัอยู่รมิช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดิมชอืว่า คอนสแตนติโนเปิล ซงึเป็น
อาณาจกัรทียงิใหญ่ในประวตัิศาสตร ์เป็นเมืองสําคญัของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนัน จงึส่งผลใหอ้ิส
ตนับูลมีชอืเรยีกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิล เป็นตน้ จากนันนําท่านเดนิทางสู่ 
พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce Palace สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ Abdul Mecit ในปี 
2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 
600 เมตร ตงัอยูร่มิชายฝังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝังทวปียโุรป จดุเด่นของวงัแห่งนีคอืมกีาร
ประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามีทงัเฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เครอืงแกว้เจยีระใน และรูป
เขยีน รปูถ่ายต่างๆ ทีมีชอืเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร ์ของขวญัจากองักฤษทําจากแกว้ครสิทลั
ขนาดใหญ่ทสีุดในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดยีวทใีหญ่ทสีุดใน
โลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขนึหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดทําดว้ยแกว้ครสิทลั พรม
ชนัเลิศราคาแพงทีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรกี เครอืงแกว้เจยีระไนจากโบฮีเมีย ดีทีสุดในโลกของ
สาธารณรฐัเชก็ หนิออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบนํา เซาน่า ในรปูแบบทเีรยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ ทน่ีาสงัเกตคอื
มีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชบีอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาทีประธานาธบิดีมุสตาฟา เค
มาล หรอือตาเตริก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัที 10 พฤศจกิายน 2484 แลมีรปูภาพเหมือนของสุลต่านหลาย
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พระองคท์ีน่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูม้ีรูปรา่งใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีนําหนัก 200 
กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํา ขมีา้ ยงิธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกทเีสด็จเยอืนต่างประเทศ เชน่อียปิต ์ฝรงัเศส 
องักฤษ เบลเยยีม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีทน่ีาทึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆอย่างในพระราชวงัเป็น
ของดงัเดมิ มิไดถู้กขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มี
เวลา มีมัคคุเทศกข์องวงันําชมทีละหอ้งทีละอาคาร มีเจา้หน้าทีคอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ให ้
แตกแถวไม่ใหอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึงนานเกนิไป ไม่ใหจ้บัตอ้งสงิของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้
ทุกคน เพือป้องกนัไม่ใหพ้นืปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทงัพนืพรมอนัลําค่าเสยีหาย พระราชวงัเปิด
ทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละพฤหสับดี นอกจากนียงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนรมิทะเล 
อทุยาน นาฬิกา ดอกไม ้นําพุ สระนํา รูปปัน รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชนืชมในรสนิยมของ
สุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอยา่งยงิ 

 
 
 

 
 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซงึเป็นชอ่งแคบทีเชอืมทะเลดํา The Black Sea 
เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเรมิตงัแต ่500 
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าชอ่งแคบนีเป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวีปเอเชยี ซงึ
นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์สํีาคญัยงิในการป้องกนัประเทศตุรกี
อีกดว้ย ขณะทลี่องเรอืท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรอื
บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีงัหลาย ซงึลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทงัสนิ  
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นําท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปปิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครอืงเทศ 
ท่านสามารถเลือกซอืของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครอืงประดบั ชา กาแฟ ผลไม ้
อบแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อนัเลอืงชอืของตุรกซีงึมีใหเ้ลอืกซอืมากมาย 

 

 
 
คาํ บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  Golden Way Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท ี3  อสิตนับูล - ชานคัคาเล่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชอืในปัจจุบัน คือ 
พพิิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลยีนเป็นสุเหรา่ และในปัจจบุนัไดก้ลายมาเป็นพพิิธภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย
ถือเป็นสิงก่อสรา้งทียงิใหญ่ทีสุดแห่งหนึง และมักถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลาง ซงึจดุเด่นอยูท่ยีอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอยา่งทดีทีสีุดของสถาปัตยกรรมแบบไบ
แซนไทน ์ 
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นําท่านเขา้ชมภายใน สุเหรา่สนํีาเงิน Blue Mosque สถานทีศกัดสิทิธทิางศาสนาทมีีความสวยงามอกี
แห่งหนึง ซงึชอืนีไดม้าจากสนํีาเงนิของกระเบอืงเคลอืบทใีชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขนึบนพืนที
ซงึเคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที 1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 
ปี  

 
 
นําท่านเดนิทางสู่ อุโมงกเ์ก็บนําเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียนในปี 
ค.ศ. 532 เพือเป็นทเีก็บนําสําหรบัใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง กวา้ง 
65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคําหลงัคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จนํุาไดท้งัหมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร 
นําทไีดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งนําทอียูห่่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้บัทะเลดํา ทมีาของสถานทแีห่งนีชวน
ใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลมัน ์หวัเสา และฐานเสานํามาจากซากหกัพงัของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรง
แปลกๆ อยา่งเสาประดบัรปูศรีษะเมดูซาทกีลบัหวัลงและตะแคงขา้ง รวมทงัเสาหยาดนําตา ในยคุออตโตมนั 

 
 
 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ Canakkale ซงึตงัอยู่รมิทะเลมารม์ารา่ ตดักบัทะเลอเีจยีนซงึเป็นทตีงั
กรงุทรอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง / 315 กม.) 

 
คาํ บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  Kolin Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า             
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วนัท ี4  ทรอย - เปอกามมั - อชีเมยีร ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย Troy เมอืงทมีชีอืเสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขนึมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ 

ชม มา้ไมจ้ําลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซงึเปรยีบเสมือนสญัลักษณอ์นัชาญ
ฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก และ Hollywood Troy สรา้งขนึ
เพอืดงึดูดนักท่องเทยีวจากทวัโลกทหีลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

 
 

 
 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis 

ซงึถูกกล่าวขวญัวา่เป็นประหนึงดนิแดนในเทพนิยายซงึสิงก่อสรา้งทมีีขนาดใหญ่ทมีีชอืเสยีงคือ โรงละครที
ชนัทสีุดในโลก ซงึจผูุช้มไดถ้งึ 10,000 คน  

 
คาํ บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  Armis Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัท ี5  คูซาดาซ ี- เอฟฟิซสุ - ปามุคคาเล่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิใีชม้าตงัแต่ก่อนครสิตกาล หลงัจากที
ตกเป็นอาณาจกัรออตโตมนั มหาเสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์หง่สุลต่านอาหเ์หม็ดท ี1 และสุ
สต่านออสมันที 2 ไดส้รา้งสุเหรา่คาไลชแิละโรงอาบนํา ตลอดจนกําแพงเมืองทีพักสําหรบักองคาราวาน 
เพอืใหค้ซูาดาสเึป็นเมืองทา่ทเีหมาะในการทําการคา้ระหว่างยโุรปและแอฟรกิาใต ้และคูซาดาสเึพงิเป็นทนิียม
ของนักท่องเทียวเมือปี ค.ศ. 1980 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง / 243 กม.) ระหว่างทางแวะ 
โรงงานเครอืงหนัง ซงึมีชอืเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส City of 
Ephesus เมืองโบราณทีมีการบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึงเคยเป็นทีอยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซงึ
อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซงึรุง่เรอืงขนึในศตวรรษที 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ขนึเป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีสองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิงก่อสรา้งเมือสมยั 2,000 ปีทแีลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซงึยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนี นําท่านชม หอ้งอาบนําแบบโรมนัโบราณ Roman 
Bath ทียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี หอ้งสมุดโบราณทมีีวธิกีารเก็บรกัษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีุกสงิทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสตคิทมีีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต 
จากนนันําท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซงึเชอืกนัว่าเป็นทสีุดทา้ยทพีระ
แม่มารอีาศยัอยู ่และสนิพระชนมใ์นบา้นหลงันี  
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale เมอืงทมีีนําพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่าน
ซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรกีก่อนทไีหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลือแรร่อ้นนีได ้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆ หลายชนั และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็น
แกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์ว่า ปราสาทปยุฝ้าย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง / 203 กม. 

  
คาํ  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 
ทพีกั  Ninova Thermal Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ี6  ปามุคคาเล่ - คปัปาโดเกยี 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งนําพุเกลอืแรร่อ้นทซีงึในอดตีกาลชาวโรมนัเชอืวา่ นําพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮีเยราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมืองโบราณอกีแห่ง
หนึงซงึสรา้งขึนในสมัยโรมนั **พิเศษ** ระหว่างทางนําท่านสู่ เมืองอสิปารต์า Isparta เป็นเมืองทาง
ตะวนัตกของตุรกแีละเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั อสิปารต์า ซงึเป็นทรีูจ้กักนัดใีนชอืของ City of Roses ไม่
เพียงแต่ขนึชอืเรอืงของดอกกุหลาบเท่านัน ไม่ว่าจะเป็นดอกลาเวนเดอร ์ดอกลิลลี สวนเชอร ีสตรอเบอรร์ ี
และองุ่นอกีดว้ย **ท่านสามารถดูรายละเอยีดในตารางทา้ยโปรแกรมไดว้า่ช่วงพเีรยีดไหน จะได ้
เขา้ชมสวนผลไม ้หรอืดอกไมช้นิดไหน** 
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนทีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซงึในอดีตกาลมี
กระแสลาวาภูเขาไฟทีไหลออกมาปกคลุมพืนทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ย
การกระทําของธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายลุม ฝน หมิะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดินแดนคปัปาโด
เกยีออกมาไดอ้ยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณต์่างๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้อืวา่ 
ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรอืดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คปัปาโดเกยียงัไดร้บัการแต่งตงัจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 

 
คาํ  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** นําทา่นชมโชวร์ะบําหน้าทอ้ง สไตลพ์นืเมอืง ประเทศตุรก ี 
 
 

 
ทพีกั  Arasya Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัท ี7  คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- องัการา่ 
 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์
สําหรบัท่านใดทสีนใจขนึบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. 
ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึงทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชวัโมง  
(ค่าขนึบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์หากลูกคา้ชําระเงินสดหน้างาน ราคา 210 USD ต่อ 1 
ทา่น หรอืหากชาํระดว้ยบตัรเครดติหน้างาน ราคา 220 USD ต่อ 1 ทา่น) **ประกนัภยัททีาํจาก
เมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูน และเครอืงรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนีขนึอยูก่บัดลุยพนิิจ
ของท่าน** 

 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม่ Goreme นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ Goreme 
Open Air Museum ทเีป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ท ี9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต ์
ทตีอ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถําเป็นจํานวนมากเพือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุราน
จากชนเผ่าลทัธอินืทไีม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทยีวชม และถ่ายรปูตามเหล่าอาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมืองคปัปาโดเกยี ทเีกดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอยูอ่าศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสน
สถานต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at 
Avanos Village สนิคา้คุณภาพด ีและขนึชอืของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซอืตามอธัยาศยั 
 

 
 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เมอืงคปัปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยูห่ลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพนืดนิลงไป เพือ
ใชเ้ป็นทีหลบซอ่นของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมัยทําสงคราม ซงึนครใตด้ินทีขนึชอืและมี
นักท่องเทียวไปเยียมเยียนเยอะทีสุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมกัลี Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli ทีมีความลึกถึง 11 ชนั (ลึกทีสุดที 85 เมตร) พรอ้มทังยงัมีระบบระบาย
อากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ ซงึนครใตด้นินับเป็นสงิมหศัจรรยท์สีรา้งจากฝีมือ
มนุษยอ์ยา่งหนึงก็ว่าได ้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ Ankara เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกแีละเป็น
เมืองหลวงของจงัหวดัอังการา องัการาเป็นเมืองทีใหญ่เป็นอนัดับสองรองจากอิสตันบูล ตังอยู่ในจงัหวดั
องัการาอยู่ทีระดบัความสูงเฉลีย 938 เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน องัการาตงัอยู่บรเิวณกลาง
คาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเมืองทมีีความสําคญัทงัทางธรุกจิและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรฐับาล
ตุรก ีและเป็นทตีงัของสถานทูตประเทศต่างๆ องัการายงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทําให ้
เป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย 

 

 
คาํ  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
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ทพีกั  Bera Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท ี8  องัการา่ - เตหะราน 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตรุก ี
 
11:00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อหิมา่มโคไมนี ประเทศอหิรา่น โดยเทยีวบนิท ีW5119  
 
14:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อหิมา่มโคไมนี ประเทศอหิรา่น (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทยีวบนิท ีW5051 
 
วนัท ี9  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
07:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดยีว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  มถุินายน 

06 ม.ิย. 62 - 14 ม.ิย. 62 * Cherry 27,900 27,900 27,900 6,900 - 

13 ม.ิย. 62 - 21 ม.ิย. 62 * Cherry 27,900 27,900 27,900 6,900 - 

20 ม.ิย. 62 - 28 ม.ิย. 62 * Strawberry 28,900 28,900 27,900 6,900 - 

27 ม.ิย. 62 - 05 ก.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  กรกฎาคม 

04 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 * Strawberry 

* วนัอาสาฬหบูชา 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

18 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

25 ก.ค. 62 - 02 ส.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

01 ส.ค. 62 - 09 ส.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

08 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 * Strawberry 

* วนัแม่ 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

15 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

22 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 
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29 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

05 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

12 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

19 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

26 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  ตุลาคม 

03 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 * Strawberry 

* วนัสวรรคต ร. 9 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 * Strawberry 

* วนัปิยมหาราช 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

24 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 
 
ขอ้แนะนําก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทที่านตอ้งออกตวัเครอืงบินภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลียนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีทท่ีานเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือสตัวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดินทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากทไีดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที

เหลอื กรณีทท่ีานเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชอืคู่นอนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตวัเครอืงบินแลว้สะกดชอื-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตวัเครอืงบนิ 
 กรณีเปลยีนชอืผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที

ออกเอกสารทุกอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพิมเตมิในส่วนนี 
 หลงัจากทที่านไดช้าํระค่ามดัจํา และค่าทวัรส์่วนทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนดัหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีทา่นไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบุเท่านัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดียว

เพมิตามราคาทรีะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านัน 
 PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทเีดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิมเติม (พกัเดียว) ขนึอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสํิาหรบันักท่องเทยีวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือเป็นสนินําใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้า่ยส่วนนีเพอืมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิระหวา่งประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Mahan Air 
 ค่าทพีกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอืนๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทตี่างๆ ทรีะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดินทางเพือใหค้รอบคลุมในเรอืงสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดท้ีเจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบียประกนัเรมิตน้ 390 บาท ขึนอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 
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 ค่ารถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทไีม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิน และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน ตลอดทร ิ

ปการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเกนิกวา่สายการบินกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดงันี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบินจํานวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และกรณีถือขึนเครอืงไดไ้ม่เกิน 5 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานีทางบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 ค่าภาษมูีลค่าเพมิ 7%, ค่าภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 ค่านําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถนิ

ทีอยู่ 4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ําเนินการยนืวซีา่ใหท้่าน โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซงึในกรณีนี 
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธทิีจะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ เมือเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีครงัหนึง หลงัจากไดส้ํารองทนีังบนเครอืง และโรงแรมที
พกัในต่างประเทศเป็นทีเรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เนืองจากมีสงิผิดกฎหมายหรอืสิงของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคืนเงนิใหท้่านได ้
ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทงับรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทพํีาพกัอยูใ่นประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษิทักาํกบัเท่านัน 

5. เมือท่านไดช้ําระเงินมัดจํา หรอืทงัหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทัทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนนัจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
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การยกเลกิ 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํทงัหมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทงัหมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสงิของสูญหายตามสถานทตี่างๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคุมของบรษิทั 


