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ชื่อโปรแกรม TURKEY TULIP FESTIVAL พกัโรงแรมสไตล์ถ ้ำ  9 วนั 6 คืน 

จุดเด่น 

 พิเศษสดุๆ พกั 5 ดำว  

 ชมความงามของ ดอกทิวลิป พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 พิเศษสดุๆ พกัโรงแรมสไตลถ์ ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ 

 ชม เมืองอิสตนับูล สุเหร่ำสนี ้ ำเงิน สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย  

 ชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บน ้ ำเยเรบำทนั 

 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คปัปำโดเกีย   

 ชมดินแดนอนัน่าอศัจรรย์ ปำมุคคำเล่ (ปรำสำทปุยฝ้ำย) 

 ชม โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง สไตล์พ้ืนเมือง ประเทศตุรก ี 

 ชม โรงงำนเครื่องหนงั ซ่ึงมีชื่อเสยีงโด่งดังของ ประเทศตุรก ี 

 ชมสญัลักษณ์อนัชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ มำ้ไมจ้ ำลองแห่งเมืองทรอย  

 ชมเมืองอนัรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอรก์ำมมั  

 ชม บำ้นของพระแม่มำรี ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นที่สดุท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ 

 ช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองคุณภาพที่ ตลำดสไปซ ์
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วนัที ่1 สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ) - เตหะรำน  

19:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ 

S สายการบิน MAHAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

** โปรดแต่งกำยดว้ยชดุสุภำพ ณ  ท่ำอำกำศยำน กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่ำน ** 

- สุภำพสตรี: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสื้ อแขนยำวไม่รดัรูป และเตรียมผำ้ส ำหรบัส ำหรบัคลุม

ศรีษะ 

- สุภำพบุรุษ: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสื้ อแขนยำว 

22:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นำนำชำติอิหม่ำมโคไมนี ประเทศอิหร่ำน โดยเที่ยวบินที่ W5050 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 เตหะรำน - อิสตนับูล 

03:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นำนำชำติอิหม่ำมโคไมนี ประเทศอิหร่ำน โดยเที่ยวบินที่ W5050 (เพ่ือ

แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

06:50 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตำเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN 

AIR เที่ยวบินที่ W5112 

08:35 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน อตำเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง  

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล Istanbul เมืองที่ มีความส าคัญที่สุดและเป็นเมืองที่ มีประชากร

หนาแน่นมากที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อว่า คอนสแตนติ

โนเปิล ซ่ึงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน 

จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นต้น 

(หมำยเหตุ : ในเดือนเมษำยน ของทุกๆ ปี จะมีกำรประดบัประดำทั้งเมืองอิสตนับูลไปดว้ยดอกทิว

ลิป) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของดอกทิวลิปมากมาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระรำชวงั

โดลมำบำห์เช Dolmabahce Palace สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี 2399 ใช้เวลา

สร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 

เมตร ต้ังอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งน้ีคือมีการ

ประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแก้วเจียระใน 

และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที่มีช่ือเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษท าจาก
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แก้วคริสทัลขนาดใหญ่ที่สดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผนืเดียว

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวท าด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดท าด้วย

แก้วคริสทัล พรมช้ันเลิศราคาแพงที่สดุในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ีเคร่ืองแก้วเจียระไนจากโบฮีเมีย ดี

ที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเชก็ หินอ่อนจากอียิปต์มาท าห้องอาบน า้ เซาน่า ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิ

ชบาธ ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09.06 น. อ้นเป็นเวลาที่

ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติร์กถึงแก่อสญักรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 แลมีรูป

ภาพเหมือนของสลุต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคือ รูปสลุต่านอบัดุล อาซิส ผู้มีรูปร่างใหญ่มาก สงู 195 

เซนติเมตร มีน า้หนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล ้า ขี่ม้า ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองค์แรกที่เสดจ็เยือน

ต่างประเทศ เช่นอียิปต์ ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยี่ ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที่ น่าทึ่ งและ

ประหลาดใจกคื็อ ทุกๆอย่างในพระราชวังเป็นของด้ังเดิม มิได้ถูกขโมยหรือท าลายเสียหาย การเข้าชม

ภายในพระราชวังกต้็องเข้าชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศกข์องวังน าชมทีละห้องทีละอาคาร 

มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหน่ึงนานเกินไป ไม่ให้

จับต้องสิ่งของต่างๆและต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพ่ือป้องกันไม่ให้พ้ืนปาร์เกต์อัน

สวยงามต้องสึกหรอ รวมทั้งพ้ืนพรมอันล ้าค่าเสียหาย พระราชวังเปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวัน

จันทร์และพฤหัสบดี นอกจากน้ียังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม้ น า้พุ 

สระน า้ รูปป้ัน รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสลุต่านแห่งออตโตมันเป็น

อย่างยิ่ง 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า The Black Sea 

เข้ากับทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างเร่ิมต้ังแต่ 

500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าช่องแคบน้ีเป็นจุดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป

เอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส  าคัญยิ่งในการป้องกัน

ประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทศัน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดล

มาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น น า
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ท่านเดินทางสู่ ย่ำนชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลำดสไปซ์ Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่าน

สามารถเลือกซ้ือของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง 

หรือเตอกสิดีไลท ์สนิค้าอนัเล่ืองชื่อของตุรกซ่ึีงมีให้เลือกซ้ือมากมาย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  RAMADA PLAZA TEKSTILKET HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ             

 

วนัที ่3 อิสตนับูล - ชำนคัคำเล่  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเข้าชมภายใน สุเหร่ำเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์

ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์

โธดอกส ์ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสเุหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ สเุหร่าเซนต์โซเฟียถอืเป็น

สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหน่ึง และมักถูกจัดให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

ซ่ึงจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบ

แซนไทน์ น าท่านเข้าชมภายใน สุเหร่ำสีน ้ ำเงิน Blue Mosque สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนาที่มีความ

สวยงามอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงช่ือน้ีได้มาจากสีน า้เงินของกระเบื้ องเคลือบที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน ถูก

สร้างขึ้นบนพ้ืนที่ซ่ึงเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาห์เหมด็ที่ 1  ค.ศ. 1609 ใช้เวลา

สร้างโดยรวมแล้ว 7 ปี น าท่านเดินทางสู่ อุโมงกเ์ก็บน ้ ำเยเรบำทนั Yerebatan Sarnici สร้างในสมัย

จักรพรรดิจัสติเนียนในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นที่เกบ็น า้ส  าหรับใช้ในพระราชวัง ส ารองไว้ใช้ยามอสิตันบูล

ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง กว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค า้หลังคา 336 ต้น แบ่งเป็น 12 แถว จุน า้

ได้ทั้งหมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร น า้ที่ได้ส่งผ่านท่อมาจากแหล่งน า้ที่อยู่ห่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกล้

กบัทะเลด า ที่มาของสถานที่แห่งน้ีชวนให้ขนลุกอยู่ไม่น้อย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสาน ามาจากซาก

หักพังของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศีรษะเมดูซาที่กลับหัวลงและตะแคง

ข้าง รวมทั้งเสาหยาดน า้ตา ในยุคออตโตมัน 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชำนคัคำเล่ Canakkale ซ่ึงต้ังอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ตัดกบัทะเลอเีจียนซ่ึงเป็นที่ต้ัง

กรุงทรอย  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ                                          
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วนัที ่4 ชำนคัคำเล่ - เปอกำมมั - อีชเมียร ์

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Troy เมืองที่มีช่ือเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปี

มาแล้ว ชม มำ้ไมจ้ ำลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนัชาญ

ฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าให้กรุงทรอยแตก และ Hollywood Troy สร้างขึ้น

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อเีลียดได้เหน็ด้วยตาของตนเองอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ำมมั Pergamum ชมความสวยงามของ วิหำรอะโครโปลิส Acropolis ซ่ึง

ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายซ่ึงสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงคือ โรงละครที่

ชันที่สดุในโลก ซ่ึงจุผู้ชมได้ถงึ 10,000 คน  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  DOUBLE TREE BY HILTON IZMIR 5* หรือเทียบเท่ำ             

                                       

วนัที ่5 อีชเมียร ์- คูซำดำซี - เอฟฟิซุส - ปำมุคคำเล่ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซำดำสึ Kusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาต้ังแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากที่

ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหมด็ พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหมด็ที่ 1 

และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองที่พักส าหรับกอง

คาราวาน เพ่ือให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ และคูซา

ดาสเึพ่ิงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเม่ือปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงำนเครื่องหนงั ซ่ึงมีชื่อเสยีง

โด่งดังของประเทศตุรกี น าท่านเดินทางสู่  เมืองเอฟฟิซุส City of Ephesus เมืองโบราณที่ มีการ

บ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหน่ึงเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซ่ึงอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง 

ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อ

เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซาก

สิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน 

ซ่ึงยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอำบน ้ ำแบบโรมนัโบรำณ Roman Bath ที่ยังคงเหลือ

ร่องรอยของห้องอบไอน า้ให้เหน็อยู่จนถงึทุกวันน้ี ห้องสมุดโบราณที่มีวิธกีารเกบ็รักษาหนังสือไว้ได้เป็น
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อย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต จากน้ันน า

ท่านเข้าชม บำ้นของพระแม่มำรี House of  Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย

อยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ี  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale เมืองที่มีน า้พุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่าน

ซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน า้พุเกลือแร่ร้อนน้ีได้

ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน า้ตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแขง็ตัวของแคลเซียมท าให้เกิด

เป็นแก่งหินสขีาวราวหิมะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก เรียกปรากฎการณ์น้ีว่า ปราสาท

ปุยฝ้าย 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที ่6 ปำมุคคำเล่ - คปัปำโดเกีย 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อนที่ ซ่ึงในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่า น ้าพุร้อน

ดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้าง เมืองฮีเยรำโพลิส Hierapolis ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณ

อกีแห่งหน่ึงซ่ึงสร้างขึ้นในสมัยโรมัน 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

เดินทางสู่ เมืองคปัปำโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซ่ึงในอดีตกาลมี

กระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี และ

ด้วยการกระท าของธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และกาลเวลา ได้ปรุงแต่งดินแดนคัป

ปาโดเกยีออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดิน

จนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับ
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การแต่งต้ังจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีก

ด้วย 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

**พเิศษ** น ำท่ำนชมโชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง สไตล์พ้ืนเมือง ประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  STONE CONCEPT HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ ้ำ หรือเทียบเท่ำ **กรณี โรงแรมเต็ม 

เรำจะเปลีย่นไปพกัโรงแรมอื่นทีม่ำตรฐำน 5 ดำว หรือระดบัเดียวกนั** 

 

วนัที ่7 คปัปำโดเกีย - เกอเรเม่ - องักำร่ำ 

โปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร ์

ส าหรับท่านใดที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 

06.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกยีในอกีมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 

1 ชั่วโมง (ค่ำขึ้ นบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทวัร ์รำคำประมำณ USD 200 ต่อ 1 ท่ำน) **ประกนัภยั

ทีท่ ำจำกเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึ้ นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี้ ขึ้ นอยู่กบัดุลย

พนิิจของท่ำน** 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเมืองเกอเรเม่ Goreme 

Open Air Museum ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกดิจากความคิดของชาวคริสต์

ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่า

อาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ที่เกิดจากการขุดเข้าไปในหินภูเขาไฟ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ น าท่านเดินทางสู่  โรงงำนทอพรม Carpet Factory และ โรงงำน
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เซรำมิค Pottery at Avanos Village สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือ

ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

เมืองคัปปาโดเกยีมี นครใตด้ิน Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป เพ่ือ

ใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยท าสงคราม ซ่ึงนครใต้ดินที่ขึ้ นช่ือและมี

นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน เมืองไคมักลี Underground City 

Derinkuyu or Kaymakli ที่มีความลึกถึง 11 ชั้น (ลึกที่สุดที่ 85 เมตร) พร้อมทั้งยังมีระบบระบาย

อากาศ และมีสภาพวิถชีีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ ซ่ึงนครใต้ดินนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจาก

ฝีมือมนุษย์อย่างหน่ึงกว่็าได้ น าท่านเดินทางสู่ เมืององักำร่ำ Ankara เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี

และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอังการา อังการาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสองรองจากอิสตันบูล ต้ังอยู่

ในจังหวัดอังการาอยู่ที่ระดับความสงูเฉล่ีย 938 เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน อังการาตั้งอยู่

บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็นเมืองที่มีความส าคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็น

ศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกี และเป็นที่ ต้ังของสถานทูตประเทศต่างๆ อังการายังเป็นศูนย์กลางของทาง

หลวงและเส้นทางรถไฟท าให้เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  BERA HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที ่8 องักำร่ำ - เตหะรำน 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบกำ้ เมืององักำร่ำ ประเทศตุรกี 

11:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นำนำชำติอิหม่ำมโคไมนี ประเทศอิหร่ำน โดยเที่ยวบินที่ W5119  
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15:20 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน นำนำชำติอิหม่ำมโคไมนี ประเทศอิหร่ำน  (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

22:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5051 

 

วนัที ่9 สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ) 

07:25 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

 

วนัเดินทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ท่ำน) พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 

 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 
วีซ่ำ 

- 

เดือน  เมษำยน 

12 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ 35,927 34,927 32,927 8,900 - 

26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61 * BUS 1 30,927 29,927 28,927 8,900 - 

26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61 * BUS 2 30,927 29,927 28,927 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ที่สามารถเล่ือนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะ

จะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวันเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือแพ้อาหารเน้ือสตัว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กบัเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ช าระค่ามัดจ าทวัร์ หรือค่าทัวร์

ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายช่ือคู่นอนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่ง

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

 กรณีเปล่ียนช่ือผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะน้ันถ้าแจ้งหลังจาก

เจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนน้ี 

 หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทาง

บริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอเีมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่

ระบุเท่าน้ัน 
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 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้ จักกนั กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก

เด่ียวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทวัร์เท่าน้ัน 

 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่ำน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเด่ียว) ขึ้นอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะ

ไม่มใีนบางประเทศ ยกเว้น เดก็ Infant-12 ปี 

 การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเกบ็เพ่ือเป็น

สนิน า้ใจกบัผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพ่ือมอบให้หัวหน้าทวัร์ระหว่าง

การเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน MAHAN AIR 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 5 ดำว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 

การแข่งขันกฬีา หรือกิจกรรมอืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ์นการเปล่ียนแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 

 ค่าอตัราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเที่ยว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัภัยอบุัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บำท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ ยประกันเร่ิมต้น 390 บาท ขึ้นอยู่

ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่ำน 

ตลอดทริปการเดินทาง 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น า้หนักดังน้ี 

กระเป๋าโหลดใต้เคร่ืองบินจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กิโลกรมั และกรณีถอืขึ้นเคร่ืองได้ไม่

เกนิ 5 กิโลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง อาหารที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 
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 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเกบ็เพ่ิม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ที่หนักเกนิสายการบินก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. 

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ทาง

บริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 

เจ้าของหนังสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เงื่อนไขกำรเดินทำง 

เอกสำรในกำรเดินทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซ่า 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีน้ี ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้า

ต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหน้าทวัร์ และเหตุสดุวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่ น่ังบนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย

ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจ

คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ าพัก

อยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทาง

ทางบริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เงื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก  

 

กำรจอง หรือส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บำท  

 ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 

กำรยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บำท  

 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บำท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 

 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ

ท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 

คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า

ของสายการบิน, อบุัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 

กรุณำโอนเงินเข้ำบัญชี  

 

 

 

 


