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พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว 
สายการ

บิน 
จ านวน 

6-11 กรกฎาคม 62  19,988 5,500 W5 25 

20-25 กรกฎาคม 62  22,899 5,500 W5 25 

 

เสน่ห์แห่ง . . ตุรกี . . ดินแดน 2 ทวีป 6วัน3คืน  

ANKARA ► เมืองหลวงตุรกี .. มหัศจรรย์ปรากฎการ์ณธรรมชาติทะเลเกลือ 

CAPPADOCIA  ► เมืองมรดกโลก .. อดีตเมืองภูเขาไฟ .. ชมเมืองหินแปลกตา 

ISTANBUL ► เมืองใหญ่สุดของตุรกี . พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ . สุเหร่าสีน้ าเงิน . เซ็นต์โซเฟีย  

ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง ... ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อ ... พร้อมเก็บภาพประทับใจ 

เดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)  

*ปล.ไม่มีราคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถ 2,500 บาท/ท่าน/

ทริป/ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

19.00 น.  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  ประต ู8 เคานเ์ตอร ์S  สายการบนิมาฮานแอร ์(W5) โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่.คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.35 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W5 050 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น) – สนามบนิองัการา(ตรุก)ี  – เมอืงองัการา – เมอืง

คปัปาโดเกยี – หมูบ่า้นโบราณอุชซิาร ์– หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพริาบ – หมูบ่า้นอวานอส – 

Belly Dance Show 

03.30 น. ถงึ สนามบนิเตหะราน (อหิรา่น) จากนัน้รอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงองัการา ประเทศตรุก ี

 (Option :  VIP Lounge ระหวา่งรอตอ่เครือ่ง ทา่นละ 1200 บาท) 

08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุองัการา ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W5 118 

09.15 น. คณะเดนิทางถงึ  สนามบนินานาชาตเิอเซนโบกา กรุงอังการา ประเทศตุรก ีน าท่านผ่านพธิกีารตรวจเอกสารคน

เขา้เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย. 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคัปปาโดเกยี (Cappadocia)  เมอืงมรดก

โลกแห่งตุรกี คัปปาโดเกียมาจากภาษาเปอร์เซียว่า คัตปาตุกา 

(Katpatuka) มคีวามหมายว่าดนิแดนทีม่มีา้แสนสวย(The Land of 

Beautiful Horses) ตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นภเูขาไฟ ชือ่ เอรจ์เียส 

(Erciyes) สูง 3,916 เมตร บนยอดเขามีหมิะปกคลุมตลอดปี 

สามารถมองเห็นทัง้ทะเลด าและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงแห่งนี้

เกดิจากการระเบดิถา่นลาวาปกคลมุพืน้ทีห่ลายรอ้ยไมล ์ตอ่มาเกดิพายลุมฝนกัดกร่อนชัน้ลาวาเหล่านี้ทลีะเล็กที

ละนอ้ยจนกลายสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึแปรรูปเป็นเสาหนิ กรวยหนิ ก าแพงถ ้า เนื้อหนิในหุบเขาแห่งนี้ออ่นนิม่ 

จงึเหมาะในการแกะสลัก เจาะ ขดุ เป็นหอ้ง เป็นคอกมา้ เป็นบา้น โบสถ ์ค่ายทหาร ทีพ่ัก โรงอาหารของนักบวช 

หอ้งบ าเพ็ญเพยีร ซึง่เหมาะในการอยู่อาศัย อากาศเย็นสบายในฤดูรอ้น อากาศอบอุ่นในฤดูหนาว มสีถานทีท่ี่

น่าสนใจหลายแหง่ดว้ยกนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.)  

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม หมูบ่า้นโบราณอุชซิาร ์(Uchisar Village) 

หมู่บา้นภูเขาหนิโบราณขนาดใหญ่ทีสุ่ดในคัปปาโดเกยี ทีม่รีูทั่วทัง้

ภูเขา มีลักษณะคลา้ยปราสาท เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิมีหลาย

รูปทรง เช่น รวงผึง้,กระโจม,หนิรูปทรงต่างๆ ในอดีตเคยเป็นป้อม

ปราการเพื่อไวส้อดส่องและซ่อนตัวจากขา้ศกึและเป็นที่พักอาศัย 

ปัจจุบันเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ เชญิท่านสัมผัสวถิชีวีติชาวทอ้งถิน่ทีอ่าศัย

ในบรเิวณและเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

น าท่านสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) ชมกลุ่มภูเขาหนิ

แปลกตารปูกรวยคลา้ยมหีมวกวางอยูบ่นสดุ อดตีเมือ่ 1,500 ปีทีแ่ลว้ 

สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พ านักของบาทหลวงไซมอนที่เดนิทางมา

เพื่อปลีกวเิวก แสวงหาที่ปฏบิัตธิรรมและไดม้าเจอสถานที่แห่งนี ้

(Hermitage of St.Simon) และเป็นทีน่ยิมส าหรับพระอกีหลายองค์

ในเวลาตอ่มา จนไดรั้บอกีสมญาวา่ The Valley of the Monks. 

น าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขานกพริาบ (Pigeon Valley) จุดชมววิ ณ หุบเขานกพริาบ 

Pigeon Valley หนา้ผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นร ูเพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารัง

อาศัยอยู่อย่างมากมาย จะมีนกพริาบมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น 

ปราสาทอชุซิาร ์(Uchisar Castle) ไดใ้นระยะไกล ทีน่ี่ ทีช่าวบา้นเลีย้งนกพริาบ เพือ่

น าขีน้ก มาท าเป็นปุ๋ ยบ ารงุตน้ไม ้อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าท่านแวะชม หมู่บา้นอวานอส (Avanos) ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ

เครือ่งปั้นดนิเผา อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้าที่มตีะกอน

แดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแมน่ ้ามาลองปั้นใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายใน

บา้น เช่น ถว้ย,ชาม,ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบา้น ชมการสาธติการท า

เครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบดัง้เดมิของชาวคัปปาโดเกยี อสิระเดนิชมตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชว ์“ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ทีส่วยงาม  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั STONE CONCEPT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม   OOPPTTIIOONN  TTOOUURR    ขึน้บอลลูนชมเมอืงขึน้บอลลูนชมเมอืง  ––  โรงงานพรม+โรงงานอญัมณี โรงงานพรม+โรงงานอญัมณี ––  เมอืงองัการา เมอืงองัการา ––  

ทะเลสาบเกลอื ทะเลสาบเกลอื ––  สสุานอะตารเ์ตริก์    

เชา้มดึ  • OPTION TOUR •  ข ึน้บอลลูนชมเมอืงคปัปาโดเกยี 

(Cappadocia Balloon View) ::: พบทีสุ่ดของประสบการณ์การ

เดนิทาง ขึน้บอลลนู สญัลกัษณ์ของตรุก ีชมความงามของเมอืงคปั

ปาโดเกยี  พาโนราม่าววิ ชมเมอืงอารยธรรมโบราณ เมอืงแห่ง

มนตเ์สนห่ ์ สมัผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพทีส่วยงามรอบตวั ::: 

(ค่าใชจ้่ายท่านละ 8500 บาท และช าระเงนิไดท้ ี่
หวัหนา้ทวัร)์ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านไปยัง “โรงงานพรม” ตุรกเีป็นประเทศที่มชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม พรมชัน้ดีส่วนใหญ่จะผลติใน

ประเทศตุรก ีและมชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก ทว่าจะกล่าวถงึพรมก็ตอ้งนกึถงึพรมตุรก ีทีม่มีากมายหลากหลาย

ชนดิไม่ว่าจะเป็นพรมทีท่อจากขนสัตว ์พรมทีท่อจากฝ้าย และพรมทีท่อจากไหม ซึง่มลีวดลายต่างๆมากมาย

หลากหลายรปูแบบ และหลากหลายอารมณ์ และแน่นอนการทอพรมของตุรกจีะตอ้งมจีุดเด่นและแตกต่างจากที่

อืน่ น าท่านเขา้ชมวธิกีารทอพรมและพสิูจน์ความนุ่มของพรมชัน้ดทีีสุ่ดในโลก ณ สถานทีแ่ห่งนี้     น าท่านชม 

“โรงงานอญัมณี” ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศตรุก ีเชน่ ทอรค์อยล ์อาเมทสิ มาลาไกซ ์เพชรและพลอยของประเทศ

ตรุก ีและจากประเทศอืน่ๆมากมาย ซึง่ถูกออกแบบ และมหีลากหลายดไีซน์ซึง่มคีวามงดงามและโดดเด่นอยา่ง

มากมายรอใหท้า่นไดเ้ลอืกหาจับจา่ยเป็นเจา้ของ 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่  อังการา (Ankara) เมอืงหลวงของประเทศตุรกี

และเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดอังการา เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรอง

จากอสิตันบูล มีประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน ตัง้อยู่บรเิวณกลาง

คาบสมุทรอานาโตเลีย จงึเป็นเมอืงที่มีความส าคัญทัง้ทางธุรกจิและ

อตุสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรก ีและเป็นทีต่ัง้ของสถานทูต

ประเทศต่าง ๆ อังการายังเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย 

ผลติภัณฑจ์ากขนโมแฮร์,แมวอังโกรา,ลูกแพร์,น ้าผึง้และองุ่นทอ้งถิน่  ตัวเมอืงประกอบดว้ยส่วนที่เรียกว่า อู

ลุส เมอืงเก่าทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนยุคจักรวรรดอิอตโตมัน และ เยนีเชฮรี ์ซึง่เป็นเมอืงใหม่ทีถู่กสรา้งขึน้ตาม

แผนการสรา้งเมอืงของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรก ีแต่การพัฒนาเศรษฐกจิหลังสงครามโลกครัง้ทีส่องท าใหม้ผีูค้น

จ านวนมากหลั่งไหลเขา้มาปักหลักบรเิวณพืน้ทีร่อบนอกเมอืงและเกดิบา้นเรอืนทีถู่กสรา้งขึน้อยา่งไม่มรีะเบยีบ

เป็นจ านวนมาก (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 

 ระหว่างทางสูเ่มอืงอังการา น าท่านแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบเกลอื(Lake Tuz) ชมทะเลเกลอื ปรากฏการณ์ความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิในสมยักอ่นทีน่ีเ่คยเป็นทะเลและชัน้เปลอืกโลกเคลือ่นจงึกลายเป็นทะเลสาบเกลอื โดย

เกลอืจะผดุขึน้มาอยูต่ลอดเวลา ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพตามอธัยาศัย  

น าท่านชม สสุานอะตารเ์ตริก์ (ATATURK MAUSOLEUM) หรอือนติกา

เบอร์ (ANITGARBIR) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA 

KEMAL ATATURK  ซึง่เป็นผูน้ าในการกูอ้สิรภาพของตุรกี เป็น

ประธานาธบิดคีนแรกและรัฐบรุษุของตรุกผีูท้ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นผูบ้กุเบกิตุรกยีคุ

ใหม่  อตาเตริก์เป็นทีรู่จ้ักในฐานะนายทหารทีม่คีวามสามารถจากการที่

เขาเป็นผูบ้ังคับบัญชาของจักรวรรดอิอตโตมันเพยีงคนเดยีวที่ไม่แพใ้น

สงครามโลกครัง้ที ่1 อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ROYAL CARINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงองัการา – เมอืงอสิตนับูล –   OOPPTTIIOONN  TTOOUURR    ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus Cruise) – จตัรุสัสุลตา่นอาหเ์มต – สุเหรา่สนี า้เงนิ – พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัท็อปกาปิ – 

เซ็นตโ์ซเฟีย – ศนูยผ์ลติเครือ่งหนงั – สไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตันบูล (Istanbul) เมือ่งส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล 

เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปีคอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึ

ส่งผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรยีกแตกต่างกันออกไป (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

 • OPTION TOUR •  ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) 

ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า(The Black Sea)  กับทะเลมารม์า(Sea 

of Marmara) มคีวามยาวประมาณ 32 กม. ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร

จนถึง 3 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าที่สุดขอบยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี ่

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัการชมทวิทัศนท์ีส่วยงามทัง้สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตล์

ยโุรปของบรรดาเศรษฐตีุรกแีละมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่าม (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 2500 บาท ช าระ
เงนิไดท้ ีห่วัหนา้ทวัร)์         

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านแวะถ่ายรูป จัตุรัสสุลต่านอาหเ์มต (Sultanahmet Square) หรอื 

ฮปิโปโดรม (Hippodrome) พื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดของนครอสิตันบูล อดีต

เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง,ศาสนา,กีฬา,สังคม ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) มาจากค าในภาษากรีกโบราณ 2 ค า ไดแ้ก่ ค าว่า 

“Hippos” หมายถงึ มา้ และค าว่า “Dromos” หมายถงึทางหรอืเสน้ทาง 

คือเป็นสถานที่แข่งมา้,แข่งรถมา้ในสมัยโรมัน ในปัจจุบันยังหลงเหลือโบราณวัตถุใหไ้ดช้มคือ น ้าพุเยอรมัน 

(German Fountain) ซึง่เป็นของขวัญแดอ่งคส์ลุตา่น อาเมด (Sultan Ahmed) จากจักรพรรดเิยอรมันวลิเฮลม์ที ่

2 (German Emperor Wilhelm II) เมือ่ครัง้ทีม่าเยอืนอสิตนับลูในปี 1898 ถัดจากน ้าพเุยอรมนัคอื เสาโอเบลสิค ์

ธโีอโดซสิที ่1 (The Obelisk Of Theodosius I) มคีวามสงู 21 เมตรสรา้งโดยหนิแกรนติช ิน้เดยีว เป็นเสาฐาน

สีเ่หลีย่ม แหลมสงูขึน้ไป สรา้งโดยวหิารคารนั์ค ในอยีปิต ์เมือ่เกอืบ 1,500 ปีกอ่นครสิตกาล ในสมัยฟาโรหธ์ุต

โมสที ่3 และถูกสง่มาทางแมน่ ้าไนล ์ไปยังกรซี ในสมัยจักรพรรดโิรมัน คอนสแตนตนิที ่2 และ เสาเซอรเ์พนท ์

(Serpent’s Column)  เซอรเ์พนท ์แปลวา่ง ูเดมิสงู 8 เมตร เสานีส้รา้งเป็นรปูงสู ารดิ 3 ตัวพันกัน สรา้งเพือ่เฉลมิ

ฉลองและถวายต่อเทพอพอลโล่ (Apollo) แห่งเดลฟี ในชยัชนะทีย่ ิง่ใหญ่ของชาวกรกีทีม่ตี่อชาวเปอรเ์ซยีใน

สงครามพลาเทยี (The Battle Of Platea) เมือ่ 480 ปีกอ่นครสิตกาล และเสาที ่3 เสาโอเบลสิคค์อนสแตนตนิ 

(Constantine’s Obelisk) สูง 32 เมตร ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องฮปิโปรโดม ถูกสรา้งเมือ่ใดไม่แน่ชัด แต่ถูก

เรยีกวา่เสาคอนสแตนตนิ หลังจากสมยัคอนสแตนตนิที ่7 ในศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นผูบ้รูณะ โดยมกีารตกแต่งดว้ย

แผ่นทองส ารดิ แต่ถูกหลอมขโมยไปในสงครามครูเสดที ่4  และเสานี้ถูกใชเ้ป็นจุดกลับตัวในการแขง่มา้น่ันเอง 

อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าท่านแวะถ่ายรูป สเุหร่าสนี ้าเงนิ (Blue Mosque) หรอืสเุหร่าสลุต่านอาห์

เม็ต (ดา้นนอก) สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นวังที่

ประทับของจักรพรรดไิบแซนไทน ์ถกูสรา้งโดยสลุตา่นอาหเ์มตที ่1 ใชเ้วลา

สรา้งนานถงึ 7 ปี เริม่ในปี ค.ศ.1609-1616 เพือ่ใหเ้ป็นมัสยดิทีม่คีวาม

งดงามและยิง่ใหญก่วา่โบสถเ์ซน้ตโ์ซเฟีย มสัยดิแหง่นีม้รีูปทรงเกอืบเป็นรูป

สีเ่หลีย่ม กวา้ง 51 ม.และยาว 53 ม.หลังคารปูโดมสงู 43 ม. ภายในถกูตบแตง่ดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากเมอืงอซินคิ

ทีม่คีณุคา่ทางศลิปะเป็นจ านวนมาก มเีสาหอคอยมนิาเรทเ์ป็นยอดแหลมถงึ 6 ตน้ 

น าทา่นแวะถา่ยรปู พพิธิภณัฑพ์ระราชวังท็อปกาปิ (Topkapi Palace) (ดา้น

นอก)ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมันหลาย

องค ์พรอ้มทัง้เขา้ชมฮาเร็มเขตหวงหา้ม ซึง่ในอดตีกาลใชเ้ป็นทีพั่กของนาง

สนม ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ กลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิี่

ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่า อาท ิเพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต 

เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสลุต่านทีไ่ด ้

ปกครองในอาณาจักรแหง่นีฯ้ลฯ 

น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอก เซ็นตโ์ซเฟีย (St.Sophia) ถอืว่าเป็นเป็น 1 ใน 

7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง และเป็นโบสถ์ทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดของชาว

คริสต์ เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะ และพลานุภาพอันเกรียงไกรของ

อาณาจักรโรมัน ถูกสรา้งขึน้โดยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ซึง่เคยถูกไฟไหม ้

และสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.415 ถูกเผาท าลาย และสรา้งขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.

537 โดยจักรพรรดจิัสตเินียน จวบจนวาระสุดทา้ยของกรุงคอนสแตนตโิน
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เปิล ต่อมาไดถู้กสถาปนาเป็นสุเหร่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกของอสิลามชือ่ อายา ซอฟยา  จากนัน้น าท่านเขา้ชม  

ศนูยผ์ลติเครือ่งหนัง ตุรกเีป็นประเทศหนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับการผลติหนังทีม่คีุณภาพ สง่ออกเสือ้หนัง,เครือ่ง

หนัง ผลติใหก้บัหลากหลายแบรดด์ัง  อสิระใหท้า่นไดช้มสนิคา้ทีท่ าจากหนังคณุภาพด ีเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าท่านไปเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลาดอยีปิตห์รอืสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) เป็นตลาดทีถู่กสรา้งขึน้

ตัง้แต่ในศตวรรษที ่17 ซึง่ทอดยาวไปตามสเุหร่าเยนี ทีอ่ยูใ่กลก้ับสะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของสง่ มทีัง้

ของกนิ ของเล่น และเสือ้ผา้ และยังมเีครือ่งเทศ ผลไมแ้หง้ ถั่วต่างๆ น ้ามันมะกอก ฯ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ อสิตนับลู – สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น)  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่อาจเกดิขึน้ 

เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุน

รายการทัวร.์ 

12.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W5 117 

16.45 น. ถงึ สนามบนิเตหะราน (อหิรา่น) จากนัน้รอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ 

                    (Option :  VIP Lounge ระหวา่งรอตอ่เครือ่ง ทา่นละ 1200 บาท) 

22.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิมาฮานแอร ์เทีย่วบนิที ่W5 051 

 

วนัทีห่ก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.25 น. คณะเดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ.................. 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 2,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป

ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 
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 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิ

ใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรด

สอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่

จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ า 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 16 – 30 วนั  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 15 วนั  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัด

ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณา

ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและช ้

อปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่

ตอ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละ

คนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


