
 

 

รหัสทัวร B2B1902550 

ทัวรตุรกี TURKEY BE HAPPY 10 วัน 7 คืน (W5) 
ฮิปโปโดม สุเหราสีน้ําเงิน สุเหราเซนตโซเฟย ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมา
บาเช พระราชวังทอปกาป อางเก็บน้ําใตดิน เยเรบาตัน ตลาดสไปซ มารเกต็ เฟอรร่ีขามชอง   
แคบดารดะเนลส ชานัคคาเล มาไมจําลองแหงทรอย  เพอรกามมั วหิารอะโครโปลิส เมือง
โบราณเอเฟซุส บานพระแมมารี ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ�าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส นครใต
ดิน พิพิธภัณฑเมฟลานา ชมระบําหนาทอง พิพิธภัณฑกลางแจง 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ  
19.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 

เคานเตอร S สายการบินมาฮานแอร โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

22.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอรเที่ยวบินท่ี W5 050 
** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 03 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.35 น. และ
ถึงกรุงเตหะราน เวลา 02.30 น. ** 
** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 07 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.35 น. และ
ถึงกรุงเตหะราน เวลา 03.50 น. ** 
 

วันท่ี 2 เตหะราน – อิสตัลบูล– ฮิปโปโดม – สุเหราสีน้ําเงิน – สุเหราเซนตโซเฟย – ลองเรือชม
ชองแคบบอสฟอรัส 

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดินทางสูตุรกี โดยเท่ียวบิน W5 116 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 03 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.00 น. และ
ถึงอิสตันบูล เวลา 10.45 น. ** 
** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 07 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.45 น. และ
ถึงอิสตันบูล เวลา 12.30 น. ** 

10.45 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรกุี (Turkey) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 
ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มช่ืีอเรียก

โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมา
และศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําเขาชมสุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) สถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงิน
ท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางข้ึนบนพ้ืนที่ซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบ
เซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป จากน้ันชม
สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจบัุน พิพิธภัณฑฮาเยีย
โซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส 
ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบนัเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางท่ียิ่งใหญท่ีสุดแหง
หน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูทีย่อดโดมขนาด



 

 

มหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีท่ีสุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน  นําทาน
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขา
กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ิน  ประมาณ 32 กโิลเมตร 
ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบ
ของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตล
ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังสิ้น ควรตอรองราคาใหมาก 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLDEN WAY หรือเทียบเทา     
  
วันที่ 3 พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาป – อางเก็บน้ําใตดิน เยเรบาตัน – ตลาดส

ไปซ มารเก็ต - เฟอรรีข่ามชองแคบดารดะเนลส – ชานัคคาเล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรางโดยสุลตานอับดุลเมจิต 

ในป ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวังสุดหรูหราอลังการ
ที่ทุมสรางคิดเปนเงินในปจจุบันถึงประมาณพันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 
12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม จากน้ันนํา
ทานชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตาน
แหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี
ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เคร่ืองลาย
ครามจากจนี หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตาน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมี



 

 

การปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด) จากน้ันเขาชมอาง
เก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่ง
เปนอุโมงคเกบ็น้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 
ลูกบาศกเมตร สรางขึน้ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 
เมตร ภายในอุโมงค มเีสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนท่ี
เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ํา
ขนาดใหญ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถ

เลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเลือกซื้อ
มากมาย จากน้ันนําทานลงเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และ
ขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับต้ังแตสุลตานอาหเม็ดท่ี 2 ไดสรางป�อมปราการข้ึนที่น่ี
เมื่อป 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนท่ีต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพ่ือบีบ
ใหตุรกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IDKALE RESORT หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 4 ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหงทรอย – เพอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) ปจจบัุนกรุง

ทรอยต้ังอยูในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนเมืองศนูยกลางการทองเที่ยวแหงหน่ึง จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเล
อีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย ชมเมืองเพอรกามมั เปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนที่สูง เปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ผูต้ังถิ่นฐานในสมัยน้ัน
มักเลือกที่สูง ซึ่งมกัจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ที่เติบโตรุงเรอืงอยูบนที่ราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมือง
ดานบน (upper town) จะเปนพ้ืนที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและ
พ้ืนที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู
ในสวนของเมืองดานลาง  จากน้ันนําทานออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ROYAL PALACE หรือเทียบเทา     

 
วันท่ี 5 คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี – ทุงลาเวนเดอร – ปามุคคาเล   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ
และม่ังคั่งท่ีสุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of 
Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 
องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด 
และเทพีแหงความรู รปูแกะสลักเทพีท้ัง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนัก
โบราณคดีชาวออสเตรยีไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา 
แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญ
เปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไล
ระดับขึ้นไป ปจจุบันยงัสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปน
คร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี จากน้ันนําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House 



 

 

of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมใน
บานหลังน้ี ถกูคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสื้อหนัง

คุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย  นําทานเดินทางสูทุง
ลาเวนเดอร (Lavender) บริเวณหมูบาน Kuyucak ชมความสวยงามของทุงดอกลา
เวนเดอรท่ีมีความกวางถึงกวา 30 ตารางกิโลเมตร ซึง่โดยปกติจะออกดอกบานสะพรั่ง
ใหทานไดชม ในชวงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกป (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) โดย
ดินแดนแถบน้ีถือเปนพ้ืนท่ีหลักในการปลูกดอกลาเวนเดอร กวา 90% ของผลิตภัณฑ
ทั้งหมดในประเทศ ใหเวลาทานอิสระถายรูปกบัทุงลาเวนเดอร ตามอัธยาศัย นําทาน
เดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale)  เปน
น้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินทีม่ีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เปนท่ีมีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปรมิาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 
“คาลดากึ” ท่ีต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนข้ึนมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยา
จับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนช้ัน ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปน
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาท่ีใด
เหมือน จนทําใหปามุกคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ ไดแก 
พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไท 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา 



 

 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NINOVA THERMAL หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 6 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่ง

เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา 
ซอนกันเปนช้ันน้ําตก มสีีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งน้ําแรทีไ่หลลงมาแตละช้ัน
จะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิ
ต้ังแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะ
เช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสราง
เมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบนัเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 
สําคัญอ่ืนๆ นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานท่ี
บําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล 
สถานท่ีแหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายคร้ังหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก 
ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในปามุคคาเล สถานที่
สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมยัไบแซนไทน 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย เดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป 

ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวาง
ทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง
ของประเทศตุรก ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก OZKAYMAK PARK หรือเทียบเทา     

    
วันท่ี 7 คอนยา – นครใตดิน – พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบําหนาทอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมนครใตดิน (Underground City) ซึ่งเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของ

ขาศึกพรอมทั้งยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เริ่มกอต้ัง
ข้ึนในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวา ชายคนนี้เปนผูวิเศษของ
ศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนา

อัศจรรยซึ่งเกดิจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถม
เปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน 
มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง
ตางๆ เกิดเปนภมูิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดนิ จนไดชื่อวา 
“ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ี

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อท่ีนา

ต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BUYUK AVANOS หรือเทียบเทา     

 
วันท่ี 8 คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑกลางแจง - อังการา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก



 

 

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใช
เวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา
โดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงค
กับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนํา
เทาน้ัน) ** สําหรับทานท่ีไมไดจองทัวรบอลลูน ตองรอคณะอยูท่ีโรงแรม  

 
นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ
กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง 
ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน
เซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทาน
เลือกซื้อตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงในปจจุบันของตุรกี เมือง

แหงมนตเสนหท่ีผสมผสานกันระหวางยุโรปและตะวันออกกลางอยางลงตัว เมืองที่เต็มไป
ดวยศิลปะโรมัน และมสัยิดในศิลปะไบเซนไทน นําทานถายรูปกับ Kocatepe 
Mosque Ankara สรางในศิลปะนีโอออตมาน เมื่อป 1967 และถอืเปนมัสยิดที่ใหญ



 

 

ท่ีสุดแหงกรุงอังการา  จากน้ันนําเดินทางสูสุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) 
เปนอนุสรณสถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเปนผูนําในสงครามกู 
อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผูกอต้ังสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคน
แรกเปนสุสานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกดีวย อนุสรณสถาน
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่
พิมพระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะเปนรูป Anitkabir ดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SERGAH หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 9 อังการา – สนามบิน – เตหะราน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
07.30 น. นําเดินทางสูสนามบินอังการา เอเซนโบกา   
11.00 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย เท่ียวบินที่ W5 119  

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 03 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 11.00 น. และถึง
กรุงเตหะราน เวลา 13.50 น. ** 
** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 24 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 12.00 น. และถึง
กรุงเตหะราน เวลา 14.50 น. ** 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 22.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยเท่ียวบินท่ี W5 051 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 03 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.10 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.25 น. ** 
** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 24 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.45 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.45 น. ** 
 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ    
07.25 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพ 

 

 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

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

05-14 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.-  
03-12 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 
10-19 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 
17-26 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 
24 ต.ค.-02 พ.ย. 
62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 

07-16 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 
14-23 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 
21-30 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 
28 พ.ย.-07 ธ.ค. 
62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 

05-14 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,900.- 5,900.- 
12-21 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,900.- 5,900.- 
26 ธ.ค. 62-04 
ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 25,900.- 5,900.- 
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซาตุรก ี
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ช้ิน,  คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (40 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


