
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

  

 

 

 

 

 ONCE IN TURKEY 
ตุรกี 9 วัน 6 คืน 

เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 2563 
อิสตนับูลดินแดน 2 ทวีป | ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั | พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช | มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย | วหิารอะโครโปลสิ |  

ปามคุคาเล | ปราสาทปยุฝา้ย | คปัปาโดเกีย | นครใตดิ้น | องัการา 

 
 ราคาแนะน าเพยีง 26,900.- 



 

 

 

 

  

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – เตหะราน   
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู  7 เคานเ์ตอร ์N ของสายการบนิมาฮานแอร ์

พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
23.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเตหะราน โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เท่ียวบนิท่ี W5050 

 

วันที ่2 
เตหะราน – อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน า้เงนิ – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  
– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

03.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงเตหะราน ประเทศอิหรา่น เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey)  โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เท่ียวบนิท่ี W5116 

***ส าหรับคณะทีเ่ดนิทางเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดนิทางโดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(Mahan Air) 
เทีย่วบนิที ่W5112 เวลา 06.50 น. และเดนิทางถึงเวลา 08.35 น.*** 

11.50 น. ถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง ) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมือง นาํท่านชมเมืองอิสตนั บลู มหานครสองทวีป เมืองสาํคญัท่ีสดุของประเทศตรุกี มีตาํนานการสรา้งเมืองมาแลว้เป็นเวลา
กวา่ 2,700 ปี โดยไบซสั (Byzas) ผูน้าํชาวเมการา (Megara) ตามคาํแนะนาํของเทพพยากรณท่ี์วิ หารเดลฟีในกรีซ ตดิกบัช่อง
แคบบอสฟอรสั เดมิช่ือวา่ ไบเซนทิอมุ (Byzantium) มีถึงสมยัจกัรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชยัภมูอินัเหมาะสม
เพ่ือสรา้งกรุงโรมใหมท่รงเลือกเมืองนี ้มีการก่อกาํแพงเมืองลอ้มรอบภเูขา 7 ลกูใหเ้หมือนกบักรุงโรม สถาปนาเมืองนีใ้หมข่ึน้วา่ 
คอนสแตนตโินเปิล (Constantinople) เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ลา้นคน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสูจั่ตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่

หนา้สเุหรา่สีนํา้เงิน เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์ นาํท่านเขา้ ชมสุเหร่าสีน ้าเงนิ  (Blue 

Mosque) สถานท่ีศกัดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสีนํา้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝา
ผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หมด็ท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้ง
ทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พพิธิภัณฑฮ์าเยยี

โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเ ป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์  ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็น
พพิธิภณัฑ ์ถือเป็นสิง่ก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยู่ท่ียอดโดม
ขนาดมหึมากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  จากนัน้นาํท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอส

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – เตหะราน   

วนัท่ี 2. เตหะราน – อิสตนับลู – ฮิปโปโดม – สเุหรา่สีนํา้เงิน – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั 
วนัท่ี 3 อิสตนับลู – สไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราวงัโดลมาบาหเ์ช – เฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส  ์– ชานคัคาเล 

วนัท่ี 4. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย – วหิารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ– โรงงานเครื่องหนงั – อิซเมียร ์

วนัท่ี 5. อิซเมียร ์– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่ารี – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ 
วนัท่ี 6. ปามคุคาเล – คอนยา – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 

วนัท่ี 7. คปัปาโดเกีย – OPTIONAL TOUR BALLOON – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – นครใตด้นิ – โรงงานทอพรม – องัการา 

วนัท่ี 8. องัการา – สนามบนิ – เตหะราน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 



ฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดาํ (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมา
พบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท่ี์สาํคญัยิ่งในการปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกดว้ย   
ขณะลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดา
เศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทยีบเท่า     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 
อิสตันบูล – สไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราวังโดลมาบาหเ์ช – เฟอรร์ี่ข้ามช่อง
แคบดารด์ะเนลส ์– ชานัคคาเล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่า่

จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็นถั่วพทิาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือก
ซือ้มากมาย  นาํท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce) สรา้งโดย สุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในปี 
ค.ศ. 1843-1856 ในช่วงยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั สรา้งดว้ยหินอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตัง้อยู่รมิ
ชายฝ่ังทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝ่ังทวีปยโุรป เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการ ภายในมีการประดบัตกแตง่อย่าง
วจิิตรตระการตา ทัง้เฟอรน์ิเจอร ์พรม โคมไฟ เครื่องแกว้เจียระไนตา่งๆ แตท่ี่น่าตื่นตาตื่นใจคือโคมไฟแชนเดอเลียร ์ของขวญัจาก
องักฤษ ซึ่งทาํจากแกว้ครสิตลัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มีนํา้หนกัมากถึง 4 ตนั สวยงามเกินคาํบรรยาย มีพ รมทอมือขนาด ใหญ่
ท่ีสดุใน โลก ลกูกรงราวบนัไดนัน้ ก็ทาํดว้ยแกว้ครสิตั ล อีกทัง้ยงั มีการตกแตง่ดว้ยนาฬกิามากมาย ซึ่งทกุเรือนจะชีบ้อกเวลา 
09:06 น. อนัเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2484 ผูซ้ึ่งเป็น
วีรบรุุษและบดิาแห่งตรุกี ท่านคือนายทหารท่ีมีความสามารถ จากการท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาของจกัรวรรดอิอตโตมนั เพียงคนเดียว

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


ท่ีไมแ่พใ้น สงครามโลกครัง้ท่ี 1 หลงัจากท่ีจกัรวรรดออตโตมนัพา่ยแพใ้นสงครามโลกครัง้ท่ี 1 แลว้ก็ไดเ้ป็นผูน้าํของ ขบวนการ
แห่งชาตติรุกีในสงครามประกาศเอกราชตรุกี  แลว้สามสารถเอาชนะกองทหารของ ฝ่ายไตรภาคี  ซึ่งนาํไปสู่ การปลดปลอ่ยและ
การก่อตัง้ประเทศตรุกีในท่ีสดุ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิน่ังเรือเฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศ ท่ีกัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลโิพลี (Gallipoli) ของตรุกีสว่นท่ีอยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเล
มารม์ารา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจน
ชมุทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แตส่ลุต่ านอาหเ์ หมด็ท่ี 2 ไดส้รา้งปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 
1452  เมืองชานคัคาเลใ่นอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภมูริบกลัลโิปลี สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมติรตอ้งการรุก
คืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหต้รุกีถอนตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TROIA TUSAN หรือเทยีบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที ่4 
ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – 
โรงงานเครื่องหนัง – อิซเมียร ์   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ตัง้อยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลาง

การท่องเท่ียวแห่งหนึ่ง   จากนัน้นาํท่านเดนิทาง สู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโ ตเลียห่างจากทะเล
อีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแมน่ํา้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสาํคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ่งมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั คือ วหิารอะโครโปลิส (Acropolis) นาํท่านขึน้เคเบิล้ คาร ์เพ่ือชมนครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานใน
การปอ้งกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถิ่นฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชนั 

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_1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5


และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเตบิโตรุง่เรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งลา่งท่ีรายลอ้มปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองดา้นบน 
(upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวหิารบชูาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิส์ิ ทธิ ์พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านตา่งสาํหรบักษัตรยิแ์ละชนชัน้สงู
เท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทางสูเ่มือง คูซาดาสึ (Kusadasi) เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ่งของตรุกี  นอกจากนี้ยงัเป็นเมืองตาก

อากาศและสถานท่ีเลน่กีฬาทางนํา้ท่ีนิยมเป็นอย่างมากของชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ทัง้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปปิง้ขึน้ช่ืออีก
ดว้ย นาํท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้นาํ Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซน์
ท่ีทนัสมยั จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองอิซเมียร ์(Izmir) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของตรุกี  และเป็นอนัดบั 2 ในดา้นการคา้ รอง
จากอิสตนับลู เมืองนีมี้ภเูขาอยู่เบือ้งหลงั และทะเลอยู่ดา้นหนา้เป็นทศันียภาพท่ีส วยงามอย่างยิ่ง ในอดีตคนรูจ้กัอิซ เมียร์ในช่ือ
ของ “สมีรน์า” (Smyrna) ช่ือนีไ้ดม้าจากช่ือเทพธิดากรีก “ไมรีนา” (Myrina) สมีรน์าเป็นศนูยก์ลางวฒันธรรมช่วง 3,000-1,000 
ปีก่อนครสิตกาล อิซเมียรอ์ยู่ใตก้ารปกครองของออตโตมนัตัง้แตปี่ ค.ศ. 1415 และปีค.ศ. 1535 ไดมี้การทาํการคา้กบัฝรั่งเศสทาํ
ใหช้าวยโุรปเขา้มา ในอิซเมียร ์ สง่ผลให้ เมืองนี ้ กลายเป็นเมืองท่าสาํคญัในพรบิตา อาคารบา้นเรือนท่ีสรา้งในยุ คนัน้เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบคลา้ยคลงึกบัยโุรป 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก ARMIS HOTEL หรือเทยีบเท่า     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วันที ่5 
อิซเมียร์ – เมืองโบราณเอเฟซุส  – บ้านพระแม่มารี  – ปามุคคาเล  – 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแห่งแรกและ

ยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย ” เมืองโบราณท่ีสมบรูณแ์ละมั่งคั่งท่ีสดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหินอ่อน นาํท่าน ชมห้องสมุดเซลซุส (The 



Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่ง
ปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจาํลอง สว่นของ
จรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้าํกลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ท่ีพพิธิภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจคุน
ไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้ม
ดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้ีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้า

แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํา้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวนันี ้  น าท่านเข้าชมบ้านของ

พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแมม่ารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้  ถกูคน้พบ
อย่างปาฏิหารยิโ์ดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํา้แรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตแุค

ลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้นํา้ตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝา้ย ซึ่งนํา้แรท่ี่
ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแขง็เป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์นํา้แรนี่มี้อณุหภมูติัง้แต่ ประมาณ  35 – 
100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดื่ม เพราะเช่ือวา่มีคณุสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 
ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่นํา้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮีย
ราโพลสิลอ้มรอบ  จากนัน้นาํท่านชมเมืองโบราณเฮยีราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบาํบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ู
เมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนครสิต กาล สถานท่ีแห่งนีมี้แผน่ดนิไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค .ศ. 1334 จึงไมมี่คน
อาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบอ่นํา้ท่ี ศกัสทิธิ ์ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในโรงแรมปามคุคาเล สถานท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TRIPOLIS HOTEL หรือเทยีบเท่า     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



วันที ่6 
ปามุคคาเล – คอนยา – พพิธิภัณฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกีย –  โชวร์ะบ า
หน้าท้อง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านออกเดนิทางสู ่เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค .ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงั

เป็นศนูยก์ลางท่ีสาํคญัของภมูภิาคแถบนีอี้กดว้ย ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี แลว้นาํท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งก่อตัง้ขึน้ ปี ค.ศ.
1231 โดยเมฟลาน่า เจลลาเลดดนิ รูบี ซึ่งเช่ือกนัวา่ชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบั
ถือศาสนาอิสลามทาํสมาธิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุย่  สว่นหนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลา
ลคุดนิ รูม่ีอาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนกัแห่งสลุตา่นอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว 
สดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมสุลมิ และยงัเป็นสสุานสาํหรบัผูต้ดิตาม สานศุษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลานาดว้ย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดนิแดนท่ีมีภมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวาภเูขาไฟท่ีไหล

ออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะ
แผน่ดนิ มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูปิระเทศท่ีงดงาม 
แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช่ื้อวา่ “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า ”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโก
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ 

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก MUSTAFA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันที ่7 
คัปปาโดเกีย  – OPTIONAL TOUR BALLOON – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้งเกอ
เรเม่ – นครใต้ดนิ – โรงงานทอพรม – อังการา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ***สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของ
เมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ราคา 
230 USD ตอ่ 1 ท่าน รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจาํนงกบัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลู
และคาํแนะนาํเท่านัน้ )*** 
นาํท่านเขา้ชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและ
สภาพวถีิชีวติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองเกอเรเม่ (Goreme) นาํท่านชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลาง

ของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคดิของชาวครสิตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถํา้เป็นจาํนวนมากเพ่ือสรา้ง
โบสถ ์และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต์  นาํท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม

(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้ชมโรงงานเซรามคิ และโรงงานจิวเวอรี่ 
อิสระเลือกซือ้ของตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่เมืองอังการา (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตรุกีตัง้อยู่
บนฝ่ังทวีปเอเชีย ชาวตรุ กีจะเรียกดนิแดนฝ่ังเอ เชียวา่อนาโตเลีย และองัการา่เป็ นเมืองใหญ่ อนัดบัสองรองจากอิสตนับลู 
ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ทะเลสาบน ้าเค็ม (SALT LAKE) ทะเลสาบนํา้เคม็ท่ีใหญ่อนัดบัสองของตรุกีเม่ือหนา้รอ้นมาถึงนํา้จะ
เหือดแหง้เป็นแผน่หนา มีเวลาใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก THE ANKARA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



วันที ่8 อังการา – สนามบิน – เตหะราน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาติ องัการา เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการทาํ คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

11.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเตหะราน โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เท่ียวบนิท่ี W5119 
***ส าหรับคณะทีเ่ดนิทางเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดนิทางโดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(Mahan Air) 
เทีย่วบนิที ่W5119 เวลา 11.00 น. และเดนิทางถึงเวลา 14.50 น.*** 

14.30 น. เดนิทางถึงกรุงเตหะราน ประทศอิหรา่น เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

21.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เท่ียวบนิท่ี W5051 
***ส าหรับคณะทีเ่ดนิทางเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดนิทางโดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(Mahan Air) 
เทีย่วบนิที ่W5051 เวลา 22.10 น. และเดนิทางถึงเวลา 07.25 น.*** 
 

วันที ่9 กรุงเทพฯ    
07.45 น. เดนิทางถึงสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

          

ราคาแนะน าเพยีง  
ONCE IN TURKEY 9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(W5) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

05 – 13 มี.ค. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

08 – 16 พ.ค. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

14 – 22 พ.ค. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

 



เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่ มเตมิกบัทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (35 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 


