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Wonder Turkey
9 วน
ั 6 คืน










ชม เมืองอิสต ันบู ล สุเหร่าสีนําเงิน สุเหร่าเซนต ์โซเฟี ย
พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ทีมีในแต่ละช่วงของเดือน
ชมความยิงใหญ่ของ พระราชว ังโดลมาบาห ์เช
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ค ัปปาโดเกีย
ชมดินแดนอันน่ าอัศจรรย ์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุ ยฝ้าย)
ชมสัญลักษณ์อน
ั ชาญฉลาดด ้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุง่ เรืองในอดีตกาล ทีปัจจุบน
ั คงไว ้เพียงซากปร ักหักพัง เมืองเอฟฟิ ซุส และ เมืองเปอร ์กามัม
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึงเชือกันว่าเป็ นทีสุดท ้ายทีพระแม่มารีอาศัยอยู่
ช ้อปปิ งสินค ้าพืนเมืองคุณภาพที ตลาดสไปซ ์

กําหนดการเดินทาง
ว ันที 1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตหะราน

19:30 น.

คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภู ม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูทางเข ้า 8 เคาน์เตอร ์ S
สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ ้าหน้าทีของบริษท
ั ฯ คอยให ้การต ้อนร ับ
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือแขนยาวไม่ร ัดรู ป และเตรียมผ้าสําหร ับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือแขนยาว

22:35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหร่าน โดยเทียวบินที W5050

ว ันที 2

เตหะราน - อิสต ันบู ล

03:30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหร่าน (เพือแวะเปลียนเครือง)

06:50 น.

ออกเดิน ทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร ์ก เมือ งอิสตน
ั บู ล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Mahan Air
เทียวบินที W5112

08:35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร ์ก เมืองอิสต ันบู ล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง นํ า
ท่านเดินทางสู่ เมืองอิสต ันบู ล Istanbul เมืองทีมีความสําคัญทีสุดและเป็ นเมืองทีมีประชากรหนาแน่ นมาก
ทีสุ ด ในตุ รกี เป็ นเมือ งทีตังอยู่รม
ิ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดิม ชือว่า คอนสแตนติโนเปิ ล ซึงเป็ น
อาณาจักรทียิงใหญ่ ในประวัต ิศาสตร ์ เป็ นเมืองสํ าคัญ ของชนเผ่ าจํานวนมากในบริเวณนั น จึงส่ งผลใหอ้ ิส
ตันบูลมีชอเรี
ื ยกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ ล เป็ นต ้น จากนันนํ าท่านเดินทางสู่
พระราชว ังโดลมาบาห ์เช Dolmabahce Palace สร ้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี
2399 ใช ้เวลาสร ้างถึง 30 ปี สร ้างดว้ ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง
600 เมตร ตังอยูร่ มิ ชายฝังทะเลมาร ์มาราในช่องแคบบอสฟอร ัสบนฝังทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนีคือมีการ
ประดับตกแต่งดว้ ยความประณี ตวิจต
ิ รตระการตามีทงเฟอร
ั
์นิ เจอร ์ พรม โคมไฟ เครืองแกว้ เจียระใน และรูป
เขียน รูป ถ่ ายต่างๆ ทีมีชอเสี
ื ยงมาก ได แ้ ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร ์ ของขวัญจากอังกฤษทํ าจากแก ้วคริส ทัล
ขนาดใหญ่ทสุ
ี ดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวทีใหญ่ทสุ
ี ดใน
โลก เสาหินอ่อนบัน ไดทางขึนห อ้ งโถงตรงราวทําดว้ ยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําด ้วยแก ้วคริส ทัล พรม
ชันเลิศ ราคาแพงทีสุ ด ในโลก ทอโดย Cinar ในตุรกี เครืองแก ว้ เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีทีสุ ด ในโลกของ
สาธารณร ัฐเช็ก หินอ่อนจากอียป
ิ ต ์มาทําห ้องอาบนํ า เซาน่ า ในรูปแบบทีเรียกว่า เตอร ์กิชบาธ ทีน่ าสังเกตคือ
มีนาฬิกาวางประดับไวม้ ากมาย ทุกเรือนจะชีบอกเวลา 09.06 น. อ ้นเป็ นเวลาทีประธานาธิบดีมุส ตาฟา เค
มาล หรืออตาเติร ์กถึงแก่อสัญกรรมในวันที 10 พฤศจิกายน 2484 แลมีรป
ู ภาพเหมือนของสุลต่านหลาย
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พระองค ท์ ีน่ าสนใจคือ รูป สุ ล ต่ านอับดุ ล อาซิส ผู ม
้ ี รูป ร่า งใหญ่ ม าก สู ง 195 เซนติ เมตร มีนํ าหนั ก 200
กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปลํา ขีม้า ยิงธนู เป็ นสุ ลต่ านองค ์แรกทีเสด็ จเยือนต่ างประเทศ เช่นอียป
ิ ต ์ ฝรงเศส
ั
อังกฤษ เบลเยียม เยอรมนี ออสเตรีย และฮัง การี ทีน่ าทึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆอย่างในพระราชวังเป็ น
ของดังเดิม มิได ้ถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเข ้าชมภายในพระราชวังก็ต ้องเข ้าชมเป็ นคณะเป็ นรอบๆ มี
เวลา มี ม ัค คุ เทศก ข
์ องวัง นํ า ชมที ล ะห อ้ งทีล ะอาคาร มี เจ ้าหน้าทีคอยควบคุม อยู่ ทา้ ยคณะ คอยดู แ ลไม่ ให ้
แตกแถวไม่ให ้อยูห
่ อ้ งใดห ้องหนึ งนานเกินไป ไม่ให ้จับต ้องสิงของต่างๆและตอ้ งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้
ทุกคน เพือป้ องกันไม่ ให ้พืนปาร ์เกต ์อันสวยงามต ้องสึกหรอ รวมทังพืนพรมอันลําค่าเสียหาย พระราชวังเปิ ด
ทุ ก วัน 09.30-16.00 หยุด วันจัน ทร ์และพฤหัส บดี นอกจากนี ยัง มีป ระตู ท างเข า้ หอนาฬิ ก า สวนริม ทะเล
อุทยาน นาฬ ิกา ดอกไม้ นํ าพุ สระนํ า รูปปัน รูปสลักต่างๆ วางประดับไว ้อย่างลงตัว น่ าชืนชมในรสนิ ยมของ
สุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิง

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอร ัส Bosphorus ซึงเป็ นช่องแคบทีเชือมทะเลดํา The Black Sea
เข ้ากับทะเลมาร ์มาร่า Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว ้างเริมตังแต่ 500
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือ ว่าช่อ งแคบนี เป็ นจุดพบกันของสุด ขอบทวีป ยุโรปและสุด ขอบทวีป เอเชีย ซึง
นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอร ัสยัง เป็ นจุดยุท ธศาสตร ์ทีสํ าคัญยิงในการป้ องกันประเทศตุรกี
อีก ด ว้ ย ขณะทีล่ อ งเรือท่ านจะได เ้ พลิดเพลิน กับ ทิวทัศ น์ข า้ งทางไม่ ว่าจะเป็ นพระราชวัง โดลมาบาเชหรือ
บ ้านเรอื นสไตล ์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทงหลาย
ั
ซึงล ้วนแล ้วแต่สวยงามตระการตาทังสิน
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นํ า ท่ านเดิน ทางสู่ ย่านช ้อปปิ ง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์ Spice Market หร อื ตลาดเครืองเทศ
ท่า นสามารถเลือ กซือของฝากคุ ณ ภาพดีไ ด ใ้ นราคาย่อ มเยาไม่ ว่าจะเป็ นเครืองประดับ ชา กาแฟ ผลไม ้
อบแห ้ง หรือเตอกิสดีไลท ์ สินค ้าอันเลืองชือของตุรกีซงมี
ึ ให ้เลือกซือมากมาย

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

ทีพ ัก

Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่า

ว ันที 3

อิสตันบู ล - ชานัคคาเล่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ า นเข า้ ชมภายใน สุ เ หร่า เซนต โ์ ซเฟี ย Mosque of Hagia Sophia หรือ ชือในปั จ จุบ ัน คื อ
พิพิธภัณฑ ์ฮายาโซฟี อา หรือฮาเจียโซเฟี ย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็ นโบสถ ์ของคริสต ์ศาสนา
นิกายออร ์โธดอกส ์ ต่อมาถูกเปลียนเป็ นสุเหร่า และในปัจจุบน
ั ได ้กลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ ์ สุเหร่าเซนต ์โซเฟี ย
ถือเป็ นสิงก่อสร ้างทียิงใหญ่ท ีสุดแห่งหนึ ง และมักถูก จัดใหอ้ ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย ์ของโลกยุค
กลาง ซึงจุดเด่นอยูท
่ ยอดโดมขนาดมหึ
ี
มากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างทีดีทสุ
ี ดของสถาปัตยกรรมแบบไบ
แซนไทน์
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นํ าท่านเข ้าชมภายใน สุเหร่าสีนําเงิน Blue Mosque สถานทีศักดิสิทธิทางศาสนาทีมีความสวยงามอีก
แห่งหนึ ง ซึงชือนี ไดม้ าจากสีนําเงินของกระเบืองเคลือบทีใช ้ปูตลอดแนวฝาผนังดา้ นใน ถูกสร ้างขึนบนพืนที
ซึงเคยเป็ นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห ์เหม็ ดที 1 ค.ศ. 1609 ใช ้เวลาสร ้างโดยรวมแล ้ว 7
ปี

นํ าท่านเดินทางสู่ อุโมงก ์เก็บนํ าเยเรบาทน
ั Yerebatan Sarnici สร ้างในสมัยจักรพรรดิจสั ติเนี ยนในปี
ค.ศ. 532 เพือเป็ นทีเก็บนํ าสํ าหร ับใช ้ในพระราชวัง สํ ารองไวใ้ ช ้ยามอิส ตันบูลถูกข ้าศึก ปิ ดล อ้ มเมือง กว ้าง
65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคําหลังคา 336 ตน้ แบ่งเป็ น 12 แถว จุนําไดท้ งหมด
ั
80,000 ลูกบาศก ์เมตร
นํ าทีได ้ส่งผ่านท่อมาจากแหล่งนํ าทีอยูห
่ ่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้ บ
ั ทะเลดํา ทีมาของสถานทีแห่งนี ชวน
ให ข
้ นลุ ก อยู่ไม่ นอ
้ ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานํ ามาจากซากหัก พัง ของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรง
แปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศีรษะเมดูซาทีกลับหัวลงและตะแคงข ้าง รวมทังเสาหยาดนํ าตา ในยุคออตโตมัน

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ซึงตังอยู่รมิ ทะเลมาร ์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียนซึงเป็ นทีตัง
กรุงทรอย (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชวโมง
ั
/ 315 กม.)

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

ทีพ ัก

Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า
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ว ันที 4

ทรอย - เปอกามม
ั - อีชเมียร ์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Troy เมืองทีมีชอเสี
ื ยงมาแต่ในอดีต ถูกสร ้างขึนมาประมาณ 4,000 ปี มาแลว้
ชม ม้า ไม้จํา ลองแห่ งเมือ งทรอย Wooden Horse of Troy ซึงเปรียบเสมือ นสัญ ลัก ษณ์อ น
ั ชาญ
ฉลาดด ้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็ นสาเหตุทําให ้กรุงทรอยแตก และ Hollywood Troy สร ้างขึน
เพือดึงดูดนักท่องเทียวจากทัวโลกทีหลงใหลในมหากาพย ์อีเลียดได ้เห็นดว้ ยตาของตนเองอีกด ้วย

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเปอร ์กาม ัม Pergamum ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis
ซึงถูกกล่าวขวัญว่าเป็ นประหนึ งดินแดนในเทพนิ ยายซึงสิงก่อสร ้างทีมีขนาดใหญ่ทมี
ี ชอเสี
ื ยงคือ โรงละครที
ชันทีสุดในโลก ซึงจุผูช
้ มได ้ถึง 10,000 คน

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

ทีพ ัก

Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

ว ันที 5

คู ซาดาซี - เอฟฟิ ซุส - ปามุคคาเล่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดิน ทางสู่ เมืองคู ซาดาสึ Kusadasi เป็ นท่าเรือธรรมชาติทใช
ี ้มาตังแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากที
ตกเป็ นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห ์เหม็ด พาชา ผู ้เป็ นวิเซียร ์แห่งสุลต่านอาห ์เหม็ ดที 1 และสุ
สต่ านออสมันที 2 ไดส้ ร ้างสุ เหร่าคาไลชิและโรงอาบนํ า ตลอดจนกําแพงเมือ งทีพักสํ าหรบั กองคาราวาน
เพือใหค้ ซ
ู าดาสึเป็ นเมืองท่าทีเหมาะในการทําการค ้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้ และคูซาดาสึเพิงเป็ นทีนิ ยม
ของนัก ท่ องเทียวเมือปี ค.ศ. 1980 (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง / 243 กม.) ระหว่างทางแวะ
โรงงานเครืองหนั ง ซึงมีช อเสี
ื ยงโด่ง ดังของประเทศตุ รกี นํ าท่ านเดิน ทางสู่ เมือ งเอฟฟิ ซุส City of
Ephesus เมืองโบราณทีมีก ารบํารุงร ักษาไวเ้ ป็ นอย่างดีเมืองหนึ งเคยเป็ นทีอยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึง
อพยพเข ้ามาปัก หลักสร ้างเมือง ซึงรุง่ เรืองขึนในศตวรรษที 6 ก่อนคริส ตกาล ต่อมาถูก รุกรานเขา้ ยึดครอง
โดยพวกเปอร ์เซียและกษัตริย ์อเล็ กซานเดอร ์มหาราชภายหลัง เมือโรมันเข า้ ครอบครองก็ได ้สถาปนา เอฟ
ฟิ ซุส ขึนเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นํ าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีสองข ้างทาง
เต็ มไปดว้ ยซากสิงก่อสร ้างเมือสมัย 2,000 ปี ทีแล ว้ ไม่ ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจง้ ทีสามารถจุผู ช
้ มไดก้ ว่า
30,000 คน ซึงยัง คงใช ้งานได จ้ นถึง ปั จ จุบ ัน นี นํ าท่ านชม ห้อ งอาบนํ าแบบโรมัน โบราณ Roman
Bath ทียังคงเหลือร่องรอยของห อ้ งอบไอนํ าให เ้ ห็ นอยู่จนถึงทุกวันนี หอ้ งสมุด โบราณทีมีวธิ ก
ี ารเก็ บ ร ักษา
หนังสือไว ้ไดเ้ ป็ นอย่างดีทุกสิงทุกอย่างลว้ นเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคทีมีความอ่อนหวานและฝี มือปราณี ต
จากนันนํ าท่านเข ้าชม บ้านของพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึงเชือกันว่าเป็ นทีสุด ท ้ายทีพระ
แม่มารีอาศัยอยู่ และสินพระชนม ์ในบ้านหลังนี
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เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองทีมีนําพุเกลือแร่ร ้อนไหลทะลุขนมาจากใต
ึ
้ดินผ่าน
ซากปร ักหัก พัง ของเมืองเก่าแก่ส มัยกรีก ก่อนทีไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของนํ าพุเกลือแร่ร ้อนนี ได ้
ก่อใหเ้ กิดทัศนียภาพของนํ าตกสีขาวเป็ นชันๆ หลายชัน และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเ้ กิดเป็ น
แก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ าเป็ นทางยาว ซึงมีความงดงามมาก เรียกปรากฎการณ์นีว่า ปราสาทปุยฝ้ าย
(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง / 203 กม.

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

ทีพ ัก

Ninova Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า

ว ันที 6

ปามุคคาเล่ - ค ัปปาโดเกีย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม ปราสาทปุ ยฝ้าย เมืองแห่งนํ าพุเกลือแร่ร ้อนทีซึงในอดีตกาลชาวโรมันเชือว่า นํ าพุร ้อนดังกล่าว
รกั ษาโรคได ้ จึง ไดส้ ร ้าง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ล อ้ มรอบ ท่านจะไดส้ ม
ั ผัส เมืองโบราณอีก แห่ง
หนึ งซึงสร ้างขึนในสมัยโรมัน **พิเศษ** ระหว่างทางนํ าท่ านสู่ เมืองอิสปาร ์ตา Isparta เป็ นเมืองทาง
ตะวันตกของตุรกีและเป็ นเมืองหลวงของจังหวัด อิสปาร ์ตา ซึงเป็ นทีรู ้จักกันดีในชือของ City of Roses ไม่
เพียงแต่ขนชื
ึ อเรืองของดอกกุหลาบเท่านั น ไม่ ว่าจะเป็ นดอกลาเวนเดอร ์ ดอกลิลลี สวนเชอรี สตรอเบอร ์รี
และองุ ่นอีกด ้วย **ท่านสามารถดู รายละเอียดในตารางท้ายโปรแกรมได้ว่าช่วงพีเรียดไหน จะได้
เข้าชมสวนผลไม้ หรือดอกไม้ชนิ ดไหน**

1910-1901-TRW51266

www.smileytour.com

7 | ห น้ า

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองคป
ั ปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนทีมีภู มิป ระเทศอันน่ าอัศ จรรย ์ ซึงในอดีตกาลมี
กระแสลาวาภูเขาไฟทีไหลออกมาปกคลุม พืนทีเป็ นบริเวณกวา้ ง แลว้ ทับถมเป็ นเวลาหลายลา้ นปี และดว้ ย
การกระทํ าของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุล ม ฝน หิมะ และกาลเวลา ได ้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโด
เกียออกมาไดอ้ ย่างงดงาม แปลกตา และน่ าอัศจรรย ์ดว้ ยภูมิลก
ั ษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค ์บนดินจนได ้ชือว่า
ดินแดนแห่งเทพนิ ยาย หรือดินแดนแห่ง ปล่องนางฟ้ า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังไดร้ บั การแต่งตังจาก
องค ์การยูเนสโกให ้เป็ นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอก
ี ด ้วย

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
**พิเศษ** นํ าท่านชมโชว ์ระบําหน้าท้อง สไตล ์พืนเมือง ประเทศตุรกี

ทีพ ัก

Arasya Hotel 5* หรือเทียบเท่า

ว ันที 7

ค ัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อ ังการ่า
โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู ่ในค่าท ัวร ์
สําหร ับท่านใดทีสนใจขึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต ้องออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น.
ชมความงดงามของเมือ งคัปปาโดเกียในอีก มุ มหนึ งทีหาชมได ย้ าก ใช ้เวลาอยู่บอลลู นประมาณ 1 ชัวโมง
(ค่าขึนบอลลู นไม่ได้รวมอยู ่ในค่าทวั ร ์ หากลู ก ค้าชําระเงินสดหน้างาน ราคา 210 USD ต่อ 1
ท่าน หรือหากชําระด้วยบ ัตรเครดิตหน้างาน ราคา 220 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประก ันภย
ั ทีทําจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลู น และเครืองร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี ขึนอยู ก
่ บ
ั ดุลยพินิจ
ของท่าน**

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme นํ าท่านชม พิพธ
ิ ภัณฑก
์ ลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ Goreme
Open Air Museum ทีเป็ นศูนย ์กลางของศาสนาคริสต ์ในช่วง ค.ศ. ที 9 เกิดจากความคิดของชาวครสิ ต ์
ทีตอ้ งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุด ถํ าเป็ นจํานวนมากเพือสร ้างโบสถ ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกราน
จากชนเผ่าลัทธิอนที
ื ไม่เห็นด ้วยกับศาสนาคริสต ์อีกด ้วย อิสระเทียวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้ นเรือน
ของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ทีเกิดจากการขุดเข ้าไปในหินภูเขาไฟ และใช ้เป็ นทีอยูอ่ าศัย รวมถึงใช ้เป็ นศาสน
สถานต่างๆ นํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามิค Pottery at
Avanos Village สินค ้าคุณภาพดี และขึนชือของประเทศตุรกี ใหเ้ วลาท่านเลือกซือตามอัธยาศัย

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
เมืองคัปปาโดเกียมี นครใต้ดน
ิ Underground City อยูห
่ ลายแห่ง เกิดจากการขุดเจาะพืนดินลงไป เพือ
ใช ้เป็ นทีหลบซ่อ นของชาวเมืองจากการรุก รานของขา้ ศึก ในสมัยทํ าสงคราม ซึงนครใต ด
้ ินทีขึนชือและมี
นั ก ท่ อ งเที ยวไปเยียมเยี ย นเยอะที สุ ด คงหนี ไม่ พ น
้ นครใต ด
้ ิ น เมื อ งไคม ก
ั ลี Underground City
Derinkuyu or Kaymakli ที มี ค วามลึ ก ถึ ง 11 ชัน (ลึ ก ที สุ ด ที 85 เมตร) พร ้อมทังยัง มี ร ะบบระบาย
อากาศ และมีสภาพวิถช
ี วี ต
ิ ความเป็ นอยูใ่ ตด้ น
ิ พร ้อมสรรพ ซึงนครใต ้ดินนับเป็ นสิงมหัศจรรย ์ทีสร ้างจากฝี มือ
มนุ ษย ์อย่างหนึ งก็ว่าได ้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอ งั การ่า Ankara เป็ นเมืองหลวงของประเทศตุ รกีและเป็ น
เมือ งหลวงของจังหวัดอังการา อัง การาเป็ นเมื องทีใหญ่เป็ นอัน ดับ สองรองจากอิส ตันบู ล ตังอยู่ในจังหวัด
อังการาอยู่ทีระดับความสูงเฉลีย 938 เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ล า้ นคน อังการาตังอยู่บริเวณกลาง
คาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็ นเมืองทีมีความสําคัญทังทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นศูนย ์กลางของรฐั บาล
ตุรกี และเป็ นทีตังของสถานทูตประเทศต่างๆ อังการายังเป็ นศูนย ์กลางของทางหลวงและเส ้นทางรถไฟทําให ้
เป็ นศูนย ์กลางของการค ้าขาย

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
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ทีพ ัก

Bera Hotel 5* หรือเทียบเท่า

ว ันที 8

อ ังการ่า - เตหะราน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได ้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบก้า เมืององั การ่า ประเทศตุรกี

11:00 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหร่าน โดยเทียวบินที W5119

14:50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหร่าน (เพือแวะเปลียนเครือง)

22:10 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เทียวบินที W5051

ว ันที 9

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ

07:25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภู ม ิ โดยสวัสดิภาพพร ้อมด ้วยความประทับใจ

อต
ั ราค่าบริการ

หมายเหตุ

ราคาท ัวร ์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กไม่เกิน
เด็กไม่เกิน
12 ปี พัก
12 ปี พักก ับ
วีซา่
ผูใ้ หญ่
พักเดียว
กบ
ั ผู ใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
(มีเตียง)
(ไม่มเี ตียง)

06 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62

* Cherry

27,900

27,900

27,900

6,900

-

13 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62

* Cherry

27,900

27,900

27,900

6,900

-

20 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

* Strawberry

28,900

28,900

27,900

6,900

-

27 มิ.ย. 62 - 05 ก.ค. 62

* Strawberry

29,900

29,900

28,900

6,900

-

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

31,900

31,900

30,900

6,900

-

ว ันเดินทาง

เดือน มิถุนายน

เดือน กรกฎาคม

* วันอาสาฬหบูชา

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

-

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

31,900

31,900

30,900

6,900

-

เดือน สิงหาคม

* วันแม่

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

-

1910-1901-TRW51266

www.smileytour.com

10 | ห น้ า

29 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62

* Grape

29,900

29,900

28,900

6,900

-

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

-

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

31,900

31,900

30,900

6,900

-

31,900

31,900

30,900

6,900

-

29,900

29,900

28,900

6,900

-

เดือน กน
ั ยายน

เดือน ตุลาคม

* วน
ั สวรรคต ร. 9

17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62

* Strawberry
* วันปิ ยมหาราช

24 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62

* Strawberry

ข้อแนะนํ าก่อนการเดินทาง
 กรณี ทท่
ี านตอ้ งออกตัวเครืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัวทีสามารถเลือนเวลา และวันเดินทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณี ทสายการบิ
ี
นอาจมีการปร ับเปลียนวันเวลาบิน มิฉะนันทางบริษท
ั จะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทังสิน
 กรณี ทท่
ี านเป็ นอิสลาม หรือแพ ้อาหารเนื อสัตว ์บางประเภท ให ้ท่านโปรดระบุมาให ้ชัดเจน
 กรุณาส่ง รายชือผู เ้ ดินทาง สําเนาหน้าพาสปอร ์ต ใหก้ บ
ั เจ า้ หน้าทีหลัง จากทีไดช
้ าํ ระค่ามัดจําทัวร ์ หรือค่าทัวร ์ส่วนที
เหลือ กรณี ทท่
ี านเดินทางเป็ นครอบครวั หลายท่าน กรุณาแจ ้งรายชือคู่นอนกับเจ ้าหน้าทีให ้ทราบ
 กรณี ทออกตั
ี
วเครืองบินแล ้วสะกดชือ-นามสกุล ผิด ทางบริษท
ั จะไม่ รบั ผิดชอบหากท่า นไม่ดําเนิ นการส่งสําเนาหน้า
พาสปอร ์ตให ้ทางบริษท
ั ในการออกตัวเครองบิ
ื น
 กรณี เปลียนชือผู เ้ ดินทางจะตอ้ งมีการแจ ้งล่ วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข ้อตกลง มิฉะนั นถ ้าแจ ้งหลังจากเจ ้าหน้าที
ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร ้อยแล ้ว จะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายเพิมเติมในส่วนนี
 หลังจากทีท่านได ้ชําระค่ามัดจํา และค่าทัวร ์ส่วนทีเหลือเรียบร ้อยแล ้ว ภายใน 3-7 ว ัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษท
ั จะ
จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให ้ท่านทางอีเมล ์ หรือแฟกซ ์ทีท่านได ้ระบุไว ้
 ราคาทัวร ์ใช ้ตัวเครืองบินแบบกรุ ๊ป ไม่สามารถเลือนวันเดินทางไดจ้ ะต ้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางทีระบุเท่านัน
 ทางบริษ ท
ั ไม่ มีนโยบายในการจัดคู่ นอนใหแ้ ก่ลูก คา้ ทีไม่รู ้จัก กัน กรณี ทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้ งจ่ายค่าพักเดียว
เพิมตามราคาทีระบุไว ้ในรายการทัวรเท่
์ านัน
 PASSPORT ตอ้ งมีอายุการใช ้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 ลูกคา้ ทีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่ าใช ้จ่ายเพิมเติม (พักเดียว) ขึนอยู่กบ
ั มาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ ง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเว ้น เด็ก Infant-12 ปี
 การใหท้ ป
ิ เป็ นธรรมเนี ยมปฏิบต
ั ส
ิ ําหร ับนักท่องเทียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้ งมีการเรียกเก็บเพือเป็ นสินนํ าใจกับ
ผูใ้ ห ้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช ้จ่ายส่วนนี เพือมอบให ้หัวหน้าทัวร ์ระหว่างการเดินทาง
อ ัตราค่าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครืองบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร ้อมคณะ สายการบิน Mahan Air
 ค่าทีพัก โรงแรมระดบ
ั มาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 ดาว สํ าหร ับพัก หอ้ งละ 2 ท่าน (ในกรณี มีงานเทรดแฟร ์
การแข่ ง ขัน กีฬ า หรือกิจ กรรมอืนๆ ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิในการย า้ ยพัก ในเมื อ งใกล เ้ คี ย งแทน อาจจะมี ก าร
ปรบั เปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ค่าอาหารครบทุกมือ ตามทีระบุในรายการ ทางบริษท
ั จึงขอสงวนสิทธินการเปลียนแปลง
 ค่ารถร ับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร ์
 ค่าอัตราเข ้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่าประกันภัยอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม ์)
หมายเหตุ **ในกรณี ลู ก คา้ ท่ านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให ค้ รอบคลุม ในเรืองสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม ได ท
้ ี เจา้ หน้าของบริษัท ** อัต ราเบียประกัน เริมต น
้ 390 บาท ขึนอยู่ร ะยะเวลาการ
เดินทาง
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ค่ารถปร ับอากาศนํ าเทียวตามรายการทีระบุ พร ้อมพนักงานขับรถทีชํานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานข ับรถ)

อ ัตราค่าบริการนี ไม่รวม
 ค่าบริการ และค่าใช ้จ่ายส่วนตัวทีไม่ได ้ระบุในรายการ
 ค่าทิปมัค คุ เทศก ์ไทย ค่าทิป มัค คุ เทศก ์ท อ้ งถิน และพนั ก งานขับรถตามธรรมเนี ยมคือ 60 USD /ท่ าน ตลอดทริ
ปการเดินทาง
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีเกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะนันกระเป๋ าจะตอ้ งไม่เกณฑ ์นํ าหนั กดังนี กระเป๋ า
โหลดใต เ้ ครืองบิ น จํ า นวนไม่ เกิน ท่ า นละ 1 ใบ ใบละไม่ เกิน 30 กิโ ลกร ัม และกรณี ถื อ ขึนเครืองได ไ้ ม่ เกิน 5
กิโลกร ัม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารทีสังเพิม ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกั ร ีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ และสําหรบั ราคานีทางบริษท
ั จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม
 ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด ้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%, ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด
 ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 ค่าวีซา่ สําหร ับพาสปอรต์ ต่างด ้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร ์ต 2. ใบประจําตัวคนต่างด ้าว 3. ใบสําคัญถิน
ที อยู่ 4. สํ า เนาทะเบี ย นบ า้ น (ถ า้ มี ) 5. สมุ ด บั ญ ชีเ งิน ฝาก (ถ า้ มี ) 6. รู ป ถ่ า ยสี 2 นิ ว 2 รู ป ทางบริษ ั ท จะเป็ น
ผูด้ ําเนินการยืนวีซา่ ให ้ท่าน โดยชําระค่าบริการต่างหาก (สํ าหรบั หนังสือเดินทางต่างด ้าว เจ ้าของหนังสือเดินทางต ้อง
ทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกด ้วยตนเองก่อนจะยืนวีซา่ )

อต
ั ราค่าบริการ
เอกสารในการเดินทาง

☒ พาสปอร ์ต

☐ วีซา่

หมายเหตุ
1.
2.

3.

4.
5.

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุปได
๊ อ้ ย่างน้อย 15 ท่าน ซึงในกรณีนี
ทางบริษท
ั ยินดีคน
ื เงินให ้ทังหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถ ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร ์อืนให ้ ถ ้าต ้องการ
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร ์นี เมือเกิดเหตุ จําเป็ นสุด วิส ย
ั จนไม่ อาจแก ้ไขได ้
และจะไม่ ร ับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทสู
ี ญหาย สูญ เสียหรือไดร้ บั บาดเจ็ บทีนอกเหนื อความร ับผิด ชอบของหัวหน้าทัวร ์
และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
รายการนี เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้ร ับการยืนยันจากบรษิ ท
ั อีกครงหนึ
ั ง หลังจากได ้สํารองทีนังบนเครือง และโรงแรมที
พักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อย่างไรก็ ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงไดต้ ามความเหมาะสมเนื องจากความ
ล่าช ้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษท
ั จะคํานึงถึง
ความสะดวกของผู เ้ ดิน ทางเป็ นสํ าคัญ และบร ษ
ิ ัท จะไม่ รบั ผิด ชอบในกรณี ทีกองตรวจคนเข า้ เมือ งห า้ มผู เ้ ดิ นทาง
เนื องจากมีสงผิ
ิ ด กฎหมายหรือสิงของห า้ มนํ า เขา้ ประเทศ หรือเอกสารเดิน ทางไม่ ถู ก ต ้อง หรือ ความประพฤติส่อไป
ในทางเสือมเสีย หรือดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ ตามทีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแล ้ว ทางบริษท
ั ไม่อาจคืนเงินให ้ท่านได ้
ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษท
ั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ทีสถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื องมาจากผูโ้ ดยสารเอง
รวมทังบรษิ ท
ั จะไม่รบั ผิด ชอบในกรณี ทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมืองใหก้ บ
ั ชาวต่างชาติ
หรือคนต่างด ้าวทีพําพักอยูใ่ นประเทศไทย
มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบร ิษัทไม่มีสท
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษท
ั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อ
ี ํานาจของบริษท
ั กํากับเท่านัน
เมือท่านไดช
้ ําระเงินมัด จํา หรือ ทังหมดไม่ ว่าจะเป็ นการชําระผ่ านตัวแทนของบริษัท หรือ ชํา ระโดยตรงกับ ทางทาง
บริษท
ั จะถือว่าท่านร ับทราบ และยอมร ับในเงือนไขต่างๆ ของบริษท
ั ทีได ้ระบุไว้โดยทังหมด

เงือนไขการจอง / การยกเลิก
การจอง หรือสํารองทีนัง
 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร ้อมชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท
 ส่วนทีเหลือชําระทันทีกอ
่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 ว ัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
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การยกเลิก
 แจ ้งล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 ว ัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินม ัดจําทงหมด
ั
 แจ ้งล่วงหน้า 45 – 59 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท
 แจ ้งล่วงหน้า 31 – 44 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท
 แจ ้งล่วงหน้า 21 – 30 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 50% ของราคาท ัวร ์
 แจ ้งล่วงหน้า 1 – 20 ว ัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาท ัวร ์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข ้าเมือง จะไม่มก
ี ารคืนเงินทงหมด
ั
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ทางบรษ
ิ ท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆ
 บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช ้าของสาย
การบิน, อุบต
ั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ทีเกิดขึนเหนื อ
การควบคุมของบริษท
ั

1910-1901-TRW51266
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