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HILIGHT 

• เทีย่วอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดน 2 ทวปี 

• ชมทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญ่

ทีส่ดุในเอเชยี 

• ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตทิี ่

       ปามคุคาเล (Pamukkale) 

• ชมของลํา้คา่ในพระราชวงัทอปกาปึ  

       (Topkapi Palace)  ทีย่ ิง่ใหญ ่

• (Option) ขึน้บอลลูนชมภมูทิศันค์ปัปาโด

เกยี (Cappadocia)ชมดนิแดนทีม่ภีมู ิ

ประเทศอนันา่อศัจรรย ์

 

 

Fairytale 

Lavender  

ตรุก ี 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 

เดนิทาง : มถินุายน – สงิหาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 31,900.-  
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        กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  27 ม.ิย.-06 ก.ค. 62  31,900.- 

วนัที ่  06-15, 11-20, 25 ก.ค.-03 ส.ค. 62 32,900.- 

วนัที ่  08-17 ส.ค. 62 32,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 
เตหะราน – องัการา่ – คปัปาโดเกยี –  

ชมระบําหนา้ทอ้ง  ✈     O  O 
MUSTAFA  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
คปัปาโดเกยี (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – 
คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา O O O 

OZKAYMAK 

PARK 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  
เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ O O O 

 
TRIPOLIS 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปามคุคาเล – ทุง่ลาเวนเดอร ์- คซูาดาส ึ– เมอืง
โบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี O O O 

ADA CLASS
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคั

คาเล – มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย    O O O 
TROIA TUSAN 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
ชานคัคาเล – เฟอรร์ ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– 
อสิตลับลู –  ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั –  
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

O O O 
GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 
พระราชวงัโดลมาบาเช – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย –  
สเุหรา่สนํีา้เงนิ – อา่งเก็บนํา้ใตด้นิเยเรบาตนั –  

ตลาดแกรนด ์บารซ์่าร ์
O O O 

GOLDEN WAY 

หรอืเทยีบเทา่ 

9 อสิตลับลู – สนามบนิ – เตหะราน O ✈ ✈ 
 

10 เตหะราน – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 
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เคานเ์ตอร ์S สายการบนิมาฮานแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทีย่วบนิที ่W5 050 

วนัที ่2  เตหะราน – องัการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง 

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี่ กรงุเตหะราน แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเทีย่วบนิ W5 118 

09.15 น. ถงึสนามบนิเอเซนโบกา (Ankara Esenboğa Airport) กรุงองัการา่ (Ankara) 

ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นถา่ยรูปกบัKocatepe Mosque Ankara สรา้งในศลิปะนีโอออ

ตมาน เมื่อปี 1967 และถือเป็นมัสยดิที่ใหญ่ที่สดุแห่งกรุงอังการ่า  จากนั้นนําเดนิทางสู่

สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูนํ้าในสงครามกู ้อสิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผู ้

กอ่ตัง้สาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดี

คนที ่2 ของตรุกดีว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 

1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป 

Anitkabir ดว้ย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ีภูมปิระเทศอันน่า

อัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มา

เรื่อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ 

เกดิเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดนิ จนไดช้ื่อว่า 

“ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุก ี

คํา่        รับประทานอาหารคํา่  

 
ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชือ่ที่

นา่ตืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั           นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MUSTAFA หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่3 คปัปาโดเกยี  – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

** สําหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้ง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่า

ชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ขึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่

ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ่ 1 ท่าน รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้

ความจํานงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูล
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 และคําแนะนําเทา่น ัน้) ** สาํหรับทา่นทีไ่ม่ไดจ้องทวัรบ์อลลนู ตอ้งรอคณะอยู่ทีโ่รงแรม 

นําคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําท่านเขา้เยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง 

ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวน

มากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื่นทีไ่ม่เห็นดว้ยกับ

ศาสนาครสิต ์จากนัน้นําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน

เซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืก

ซือ้ตามอัธยาศยั  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนย่า (Konya) ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย 

ระหว่างทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสอง

ฝ่ังทางของประเทศตุรกี นําท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซ ึง่เป็นทีห่ลบ

ซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิีชวีติความ

เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) 

หรอืสาํนักลมวน เร ิม่กอ่ตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบี ซ ึง่เชือ่กันว่า 

ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นับถือศาสนา

ครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธท์ีด่รีะหว่างกนั 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม OZKAYMAK PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําท่านชมปามุคคาเล 

(Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซ ึง่เกดิจากน้ําแร่รอ้นที่มีแร่

ธาตแุคลเซีย่ม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น้ําตก มีสี

ขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น้ําแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็น

รูปร่างตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น้ําแร่นี้มอีุณหภมูติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามีคุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาล

ชาวโรมันเชือ่ว่าน้ําพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ    

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย จากนัน้นําท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานทีบํ่าบัด

โรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 กอ่นครสิตก์าล สถานทีแ่ห่งนี้มี

แผ่นดนิไหวเกดิข ึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศยัอยู่อกี ศนูยก์ลางของเฮียรา

โพลสิเป็นบ่อน้ําทีศ่กัสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานทีส่าํคญัอื่นๆ ไดแ้ก ่
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พพิธิภณัฑป์ามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ 

ทีพ่กั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TRIPOLIS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5 
ปามคุคาเล – ทุง่ลาเวนเดอร ์- คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส –  

บา้นพระแมม่าร ี

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) บรเิวณหมูบ่า้น Kuyucak ชมความ

สวยงามของทุง่ดอกลาเวนเดอรท์ ีม่คีวามกวา้งถงึกวา่ 30 ตารางกโิลเมตร ซึง่โดย

ปกตจิะออกดอกบานสะพร ัง่ใหท้า่นไดช้ม ในช่วงเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม ของ

ทกุปี (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) โดยดนิแดนแถบนีถ้อืเป็นพืน้ทีห่ลกัในการปลูกดอก

ลาเวนเดอร ์กวา่ 90% ของผลติภณัฑท์ ัง้หมดในประเทศ ใหเ้วลาทา่นอสิระถา่ยรูป

กบัทุง่ลาเวนเดอร ์ตามอธัยาศยั จากนั้นออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) 

นําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม

จนกระทัง่จารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบูรณ์และ

มั่งคัง่ทีส่ดุ ถนนทกุสายปูดว้ยหนิอ่อน  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย ชมหอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนี้มีทางเขา้ 3 ทาง โดย

บรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง

คณุธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทัง้ 4 องคน์ี้เป็น

ของจําลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยู่

ทีพ่พิธิภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดบัข ึน้ไป ปัจจบุันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจดัการแสดง

แสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบนํา้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยัง

คงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี้ จากนัน้นําท่านเขา้ชมบา้นของ

พระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซ ึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารีมาอาศัย

และสิน้พระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ 

แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 นํา

ทา่นเยีย่มชมโรงงานหนังชัน้นํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนังคณุภาพ

ด ีใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศยั    

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ADA CLASS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่6  
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล –  

มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย 
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เชา้ 
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจาก

ทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น้ําไคซูส ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็น

เมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ําคัญ 

คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมือง

ของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซ ึง่มักจะเป็นเนนิเขาที่

ดา้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบ

เบื้องล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื้นที่

วหิารบูชาเทพเจา้ สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์พระราชวังและพื้นทีใ่ชง้านต่างสําหรับกษัตรยิแ์ละชน

ชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนย์กลางการคา้

ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป นับตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที ่

2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภูมริบ

กลัลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมื่อฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่ง

แคบคารด์าแนลส ์เพือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก นําทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บั

มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานคั

คาเล ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแห่งหนึง่   

คํา่         รับประทานอาหารคํา่ 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TROIA TUSAN หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่7 
ชานคัคาเล – เฟอรร์ ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับูล –   

ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านลงเร ือเฟอรร์ ี่ข ้ามช่องแคบดารด์ะเนลส์ เพื่อเด ินทางสู่เมืองอ ิสตนับูล 

(Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมืองทีม่ี

ประชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ทําให ้

อสิตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตันบูลเป็นเมือง

สําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนั้น จงึส่งผลใหอ้ิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกัน

ออกไป 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย นําท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบที่เชือ่มทะเลดํา (The 

Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุ



   
   
   

  

 QE3ESB-W5002   หนา้ 7 จาก 13 

 
 

ขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงาม

แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกี

อีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่

สวยงามตระการตาทั ้งสิ้น จากนั้นนําท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice 

Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อันขึ้นชือ่ของตุรก ี

อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย   

คํา่         รับประทานอาหารคํา่ 

ทีพ่กั       นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8 
พระราชวงัโดลมาบาเช – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สุเหรา่สนีํา้เงนิ – 

อา่งเก็บนํา้ใตด้นิเยเรบาตนั – ตลาดแกรนด ์บารซ์า่ร ์

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุต่านอับดุลเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการทีทุ่่ม

สรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรียญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 

ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม นําท่านเดนิทางสู่

จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสน้ํีาเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมืองใน

ยุคไบแซนไทน ์นําชมสเุหรา่สนํีา้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ที่

มคีวามสวยงามแห่งหนึง่  ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนัง

ดา้นใน  และถกูสรา้งข ึน้บนพื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาห์

เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี จากนั้นชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูก

เปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถือเป็นส ิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และ 

ถอืเป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร 

และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์   

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย 

 

นําท่านเขา้ชมอ่างเก็บนํ ้าใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในนครอสิตันบูล 

สามารถเก็บน้ําไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 

เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่คํ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 

336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิ

ของอุโมงคเ์ก็บน้ําขนาดใหญ่  จากนัน้เดนิทางสู่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้

แรกในสมัยสลุตา่นเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กนิเนื้อทีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม 

เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ 

ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก ดงันัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู 

ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 สนามบนิอสิตลับูล – เตหะราน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูส่นามบนิอสิตลับลู 

12.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่W5 117  

16.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี่ กรุงเตหะราน แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่W5 051 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

โปรแกรม : Fairytale Lavender  

ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยการบนิมาฮานแอร ์(W5) 

 
กําหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

27 ม.ิย.-06 ก.ค. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 13,900.- 5,900.- 

06-15 ก.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

11-20 ก.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

25 ก.ค.-03 ส.ค 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

08-17 ส.ค.62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่ตรุก ี

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ        

      คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

3.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

      สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

      สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

      คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4.  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5.  คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7.  คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ 

     จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,     

     คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (40 USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD ) 

 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท    

    และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ 

    เลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื  

    คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุล 

     ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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