
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 
สายการ

บนิ จํานวน 

6-11 กรกฎาคม 62  19,991 5,500 W5 25 
20-25 กรกฎาคม 62  22,922 5,500 W5 25 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนห่แ์หง่ . . ตรุก ี. . ดนิแดน 2 ทวปี 6วนั3คนื  
ANKARA ► เมอืงหลวงตรุก ี.. มหศัจรรยป์รากฎการณ์ธรรมชาตทิะเลเกลอื 

CAPPADOCIA  ► เมอืงมรดกโลก .. อดตีเมอืงภเูขาไฟ .. ชมเมอืงหนิแปลกตา 

ISTANBUL ► เมอืงใหญส่ดุของตรุก ี. พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัท็อปกาปิ . สเุหรา่สนีํ 9าเงนิ . เซ็นตโ์ซเฟีย  

ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง ... ชอ้ปปิ9 งของขึ9นชื�อ ... พรอ้มเก็บภาพประทบัใจ 

เดนิทางโดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5)  
*ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพเิศษ/ราคานี%ไม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 2,500 บาท/ทา่น/ทรปิ/ไมร่วมคา่ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึ%นอยู่กับความพงึ

พอใจ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
19.00 น.  คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิช ั9น 4  ประต ู8 เคานเ์ตอร ์S  สายการบนิมาฮานแอร ์(W5) โดยมี

เจา้หนา้ที�บ.คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
22.35 น. � ออกเดนิทางสู ่เมอืงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิมาฮานแอร ์เที�ยวบนิที� W5 050 
 

วนัที�สอง สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น) – สนามบนิองัการา(ตรุก)ี  – เมอืงองัการา – เมอืง
คปัปาโดเกยี – หมูบ่า้นโบราณอุชซิาร ์– หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพริาบ – หมูบ่า้นอวานอส – 
Belly Dance Show 

03.30 น. ถงึ สนามบนิเตหะราน (อหิรา่น) จากนั%นรอตอ่เครื�องเพื�อเดนิทางสู ่เมอืงองัการา ประเทศตรุก ี
 (Option :  VIP Lounge ระหวา่งรอตอ่เครื�อง ทา่นละ 1200 บาท) 
08.00 น. � ออกเดนิทางสู ่กรงุองัการา ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิมาฮานแอร ์เที�ยวบนิที� W5 118 
09.15 น. คณะเดนิทางถงึ  สนามบนินานาชาตเิอเซนโบกา กรงุองัการา ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจเอกสารคน

เขา้เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย. 
กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)  เมืองมรดก

โลกแห่งตุรกี คัปปาโดเกียมาจากภาษาเปอร์เซียว่า คัตปาตุกา 
(Katpatuka) มคีวามหมายว่าดนิแดนที�มมีา้แสนสวย(The Land of 
Beautiful Horses) ตั %งอยู่บนพื%นที�ที�เคยเป็นภูเขาไฟ ชื�อ เอร์จีเยส 
(Erciyes) สงู 3,916 เมตร บนยอดเขามหีมิะปกคลมุตลอดปี สามารถ
มองเห็นทั %งทะเลดําและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงแห่งนี%เกดิจาก
การระเบดิถ่านลาวาปกคลุมพื%นที�หลายรอ้ยไมล ์ต่อมาเกดิพายุลมฝนกัดกร่อนชั %นลาวาเหล่านี%ทลีะเล็กทลีะ
นอ้ยจนกลายสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึแปรรูปเป็นเสาหนิ กรวยหนิ กําแพงถํ%า เนื%อหนิในหุบเขาแห่งนี%ออ่นนิ�ม 
จงึเหมาะในการแกะสลัก เจาะ ขุด เป็นหอ้ง เป็นคอกมา้ เป็นบา้น 
โบสถ ์ค่ายทหาร ที�พัก โรงอาหารของนักบวช หอ้งบําเพ็ญเพยีร ซึ�ง
เหมาะในการอยู่อาศัย อากาศเย็นสบายในฤดูรอ้น อากาศอบอุน่ใน
ฤดูหนาว มีสถานที�ที�น่าสนใจหลายแห่งดว้ยกัน (ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 5 ชม.)  

 นําท่านเดนิทางเขา้ชม หมู่บา้นโบราณอุชซิาร์ (Uchisar Village) 
หมู่บา้นภูเขาหนิโบราณขนาดใหญ่ที�สุดในคัปปาโดเกยี ที�มรีูทั�วทั %ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภเูขา มลีักษณะคลา้ยปราสาท เกดิขึ%นเองตามธรรมชาต ิมหีลายรูปทรง เชน่ รวงผึ%ง,กระโจม,หนิรูปทรงต่างๆ 
ในอดตีเคยเป็นป้อมปราการเพื�อไวส้อดสอ่งและซอ่นตัวจากขา้ศกึและเป็นที�พักอาศัย ปัจจบุนัเป็นพื%นที�อนุรักษ์ 
เชญิทา่นสมัผัสวถิชีวีติชาวทอ้งถิ�นที�อาศัยในบรเิวณและเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 
นําท่านสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) ชมกลุ่มภูเขาหนิแปลกตารูปกรวยคลา้ยมหีมวกวางอยูบ่นสดุ 
อดีตเมื�อ 1,500 ปีที�แลว้ สถานที�แห่งนี%เคยเป็นที�พํานักของ
บาทหลวงไซมอนที�เดนิทางมาเพื�อปลกีวเิวก แสวงหาที�ปฏบิัติ
ธรรมและไดม้าเจอสถานที�แห่งนี% (Hermitage of St.Simon) 
และเป็นที�นยิมสําหรับพระอกีหลายองคใ์นเวลาต่อมา จนไดรั้บ
อกีสมญาวา่ The Valley of the Monks. 
นําทา่นแวะถา่ยรปู หบุเขานกพริาบ (Pigeon Valley) จดุชมววิ ณ 
หบุเขานกพริาบ Pigeon Valley หนา้ผาที�ชาวเมอืงโบราณไดข้ดุเจาะเป็นร ูเพื�อให ้
นกพริาบเขา้ไปทํารังอาศัยอยูอ่ยา่งมากมาย จะมนีกพริาบมากมาย ณ จุดนี% ท่าน
จะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชซิาร์ (Uchisar Castle) ไดใ้นระยะไกล ที�นี� ที�
ชาวบา้นเลี%ยงนกพริาบ เพื�อนําขี%นก มาทําเป็นปุ๋ ยบํารุงตน้ไม ้อสิระถ่ายภาพตาม
อธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
นําทา่นแวะชม หมูบ่า้นอวานอส (Avanos) ซึ�งเป็นหมูบ่า้นที�มชี ื�อเสยีงเกี�ยวกบัเครื�องปั%นดนิเผา อวานอสเป็น
เมอืงเล็กๆที�มแีม่นํ%าไหลผ่าน แต่เป็นแม่นํ%าที�มตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจาก
แม่นํ%ามาลองปั%นใชเ้ป็นอปุกรณ์ ของเครื�องใช ้ที�ใชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย,ชาม,ไห 
ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริ�มปั%นพวกโอ่ง แจกัน และเครื�องประดับบา้น ชมการสาธติการทํา
เครื�องปั%นดนิเผาของแบบดั %งเดมิของชาวคัปปาโดเกยี อสิระเดนิชมตามอัธยาศัย 
จนถงึเวลานัดหมาย 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชว ์“ระบําหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ที�สวยงาม  

� นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั STONE CONCEPT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สาม ��� OPTION TOUR ��� ขึ9นบอลลนูชมเมอืง – โรงงานพรม+โรงงานอญัมณี – เมอืงองัการา – 
ทะเลสาบเกลอื – สสุานอะตารเ์ตริก์   

เชา้มดึ � • OPTION TOUR • � ข ึ9นบอลลูนชมเมืองคปัปาโดเกีย 
(Cappadocia Balloon View) ::: พบที�สุดของประสบการณ์การ
เดนิทาง ขึ9นบอลลนู สญัลกัษณ์ของตรุก ีชมความงามของเมอืงคปั
ปาโดเกยี  พาโนราม่าววิ ชมเมอืงอารยธรรมโบราณ เมอืงแห่ง
มนตเ์สนห่ ์ สมัผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพที�สวยงามรอบตวั ::: 
(ค่าใชจ้่ายท่านสามารถตดิต่อสอบถามจองออพชั�นและชําระเงนิไดท้ี�
หัวหนา้ทัวร)์ 

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านไปยัง “โรงงานพรม” ตุรกเีป็นประเทศที�มชี ื�อเสยีงในดา้นการทอพรม พรมชั %นดีส่วนใหญ่จะผลติใน
ประเทศตรุก ีและมชีื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก ทวา่จะกลา่วถงึพรมก็ตอ้งนกึถงึพรมตรุก ีที�มมีากมายหลากหลาย
ชนดิไมว่่าจะเป็นพรมที�ทอจากขนสัตว ์พรมที�ทอจากฝ้าย และพรมที�ทอจากไหม ซึ�งมลีวดลายต่างๆมากมาย
หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายอารมณ์ และแน่นอนการทอพรม
ของตุรกจีะตอ้งมจีุดเด่นและแตกต่างจากที�อื�น นําท่านเขา้ชมวธิกีารทอ
พรมและพิสูจน์ความนุ่มของพรมชั %นดีที�สุดในโลก ณ สถานที�แห่งนี%     
นําท่านชม “โรงงานอัญมณี” ที�มีชื�อเสยีงของประเทศตุรก ีเช่น ทอร์
คอยล์ อาเมทสิ มาลาไกซ ์เพชรและพลอยของประเทศตุรก ีและจาก
ประเทศอื�นๆมากมาย ซึ�งถกูออกแบบ และมหีลากหลายดไีซนซ์ ึ�งมคีวาม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งดงามและโดดเดน่อยา่งมากมายรอใหท้า่นไดเ้ลอืกหาจับจา่ยเป็นเจา้ของ 
นําท่านเดนิทางเขา้สู ่ อังการา (Ankara) เมอืงหลวงของประเทศตุรกแีละเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดอังการา 
เมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับสองรองจากอสิตันบลู มปีระชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน ตั %งอยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอา
นาโตเลยี จงึเป็นเมอืงที�มคีวามสําคัญทั %งทางธุรกจิและอตุสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรก ีและเป็น
ที�ตั %งของสถานทูตประเทศต่าง ๆ อังการายังเป็นศูนย์กลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทําใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางของการคา้ขาย ผลติภัณฑจ์ากขนโมแฮร์,แมวอังโกรา,ลูกแพร์,นํ%าผึ%งและองุ่นทอ้งถิ�น  ตัวเมอืง
ประกอบดว้ยสว่นที�เรยีกวา่ อลูสุ เมอืงเกา่ที�ถกูสรา้งขึ%นตั %งแตก่อ่นยคุจักรวรรดอิอตโตมนั และ เยนเีชฮรี ์ซึ�งเป็น
เมืองใหม่ที�ถูกสรา้งขึ%นตามแผนการสรา้งเมืองของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี แต่การพัฒนาเศรษฐกจิหลัง
สงครามโลกครั%งที�สองทําใหม้ผีูค้นจํานวนมากหลั�งไหลเขา้มาปักหลักบรเิวณพื%นที�รอบนอกเมอืงและเกดิ
บา้นเรอืนที�ถกูสรา้งขึ%นอยา่งไมม่รีะเบยีบเป็นจํานวนมาก (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 
 ระหวา่งทางสูเ่มอืงองัการา นําทา่นแวะถา่ยภาพ ทะเลสาบเกลอื(Lake Tuz) ชมทะเลเกลอื ปรากฏการณ์ความ

มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิในสมัยก่อนที�นี�เคยเป็นทะเลและชั %นเปลอืกโลกเคลื�อนจงึกลายเป็นทะเลสาบเกลอื 
โดยเกลอืจะผดุขึ%นมาอยูต่ลอดเวลา ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพตามอธัยาศัย  

นําท่านชม สุสานอะตาร์เตริ์ก (ATATURK MAUSOLEUM) หรืออนิตกา
เบอร์ (ANITGARBIR) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA 
KEMAL ATATURK  ซึ�ง เ ป็ นผู นํ้ า ในกา รกู อ้ ิส รภาพของตุ รกี  เ ป็ น
ประธานาธบิดคีนแรกและรัฐบรุุษของตรุกผีูท้ี�ไดช้ ื�อวา่เป็นผูบ้กุเบกิตุรกยีคุ
ใหม่  อตาเตริก์เป็นที�รูจั้กในฐานะนายทหารที�มคีวามสามารถจากการที�
เขาเป็นผูบ้ังคับบัญชาของจักรวรรดอิอตโตมันเพยีงคนเดยีวที�ไม่แพใ้น
สงครามโลกครั%งที� 1 อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

 � นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั ROYAL CARINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�ส ี� เมอืงองัการา – เมอืงอสิตนับูล – ��� OPTION TOUR ��� ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 
(Bosphorus Cruise) – จตัรุสัสุลตา่นอาหเ์มต – สุเหรา่สนํี 9าเงนิ – พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัท็อปกาปิ – 
เซ็นตโ์ซเฟีย – ศนูยผ์ลติเครื�องหนงั – สไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) 

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมื�องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื�อ คอนสแตนตโิน

เปิล เป็นเมอืงที�มปีระชากรมากที�สุดในประเทศตุรก ีตั %งอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึ�ง
ทําใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที�ตั %งอยู่ใน 2 ทวปีคอื ทวปียุโรป (ฝั�ง Thrace ของ
บอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝั�งอนาโตเลยี) ซึ�งในอดตี อสิตันบูลเป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมาก
ในบรเิวณนั%น จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมชีื�อเรยีกแตกต่างกันออกไป (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

� • OPTION TOUR • � ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) 
ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา(The Black Sea)  กับทะเลมารม์า(Sea 
of Marmara) มคีวามยาวประมาณ 32 กม. ความกวา้งตั %งแต่ 500 เมตร
จนถึง 3 กิโลเมตร ซึ�งถือว่าที�สุดขอบยุโรปและเอเชียมาพบกันที�นี� 
นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี�
สําคัญยิ�งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับการชมทวิทัศน์ที�สวยงามทั %งสองขา้งทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืน
สไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐตีรุกแีละมป้ีอมปืนตั %งเรยีงรายอยูต่าม (ค่าใชจ้่ายทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามจอง
ออพชั�นและชําระเงนิไดท้ี�หัวหนา้ทัวร)์         

กลางวัน � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านแวะถ่ายรูป จัตุรัสสุลต่านอาหเ์มต (Sultanahmet Square) หรอื ฮปิโปโดรม (Hippodrome) พื%นที�ที�
เก่าแก่ที�สุดของนครอสิตันบูล อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
,ศาสนา,กฬีา,สงัคม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) มาจากคําในภาษากรกี
โบราณ 2 คํา ไดแ้ก ่คําว่า “Hippos” หมายถงึ มา้ และคําว่า “Dromos” 
หมายถงึทางหรอืเสน้ทาง คอืเป็นสถานที�แขง่มา้,แขง่รถมา้ในสมยัโรมนั 
ในปัจจุบันยังหลงเหลือโบราณวัตถุใหไ้ดช้มคือ นํ 9าพุ เยอรมนั 
(German Fountain) ซึ�งเป็นของขวัญแดอ่งคส์ลุตา่น อาเมด (Sultan 
Ahmed) จาก จักรพรรดิเยอรมันวิล เฮล์มที�  2 (German Emperor 
Wilhelm II) เมื�อครั %งที�มาเยือนอสิตันบูลในปี 1898 ถัดจากนํ%าพุเยอรมันคือ เสาโอเบลสิค ์ธโีอโดซสิที� 
1 (The Obelisk Of Theodosius I) มคีวามสูง 21 เมตรสรา้งโดยหนิแกรนิตชิ%นเดียว เป็นเสาฐานสี�เหลี�ยม 
แหลมสงูขึ%นไป สรา้งโดยวหิารคารนั์ค ในอยีปิต ์เมื�อเกอืบ 1,500 ปีกอ่นครสิตกาล ในสมัยฟาโรหธ์ุตโมสที� 3 
และถูกส่งมาทางแม่นํ%าไนล์ ไปยังกรีซ ในสมัยจักรพรรดโิรมัน คอนสแตนตนิที� 2 และ เสาเซอรเ์พนท ์
(Serpent’s Column)  เซอรเ์พนท ์แปลว่างู เดมิสงู 8 เมตร เสานี%สรา้งเป็นรปูงสํูารดิ 3 ตัวพันกนั สรา้งเพื�อ
เฉลิมฉลองและถวายต่อเทพอพอลโล่ (Apollo) แห่งเดลฟี ในชัยชนะที�ย ิ�งใหญ่ของชาวกรีกที�มีต่อชาว
เปอรเ์ซยีในสงครามพลาเทยี (The Battle Of Platea) เมื�อ 480 ปีกอ่นครสิตกาล และเสาที� 3 เสาโอเบลสิค์
คอนสแตนตนิ (Constantine’s Obelisk) สงู 32 เมตร ซึ�งตั %งอยูท่างทศิใตข้องฮปิโปรโดม ถกูสรา้งเมื�อใด
ไม่แน่ชัด แต่ถูกเรยีกว่าเสาคอนสแตนตนิ หลังจากสมัยคอนสแตนตนิที� 7 ในศตวรรษที� 10 ซึ�งเป็นผูบู้รณะ 
โดยมกีารตกแตง่ดว้ยแผน่ทองสํารดิ แตถ่กูหลอมขโมยไปในสงครามครเูสด
ที� 4  และเสานี%ถกูใชเ้ป็นจุดกลับตัวในการแขง่มา้นั�นเอง อสิระถ่ายภาพตาม
อธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
นําท่านแวะถ่ายรูป สเุหร่าสนํี%าเงนิ (Blue Mosque) หรอืสเุหร่าสลุต่านอาห์
เม็ต (ดา้นนอก) สถานที�แห่งนี%ถูกสรา้งขึ%นบนพื%นที�ซ ึ�งครั %งหนึ�งเคยเป็นวังที�
ประทับของจักรพรรดไิบแซนไทน ์ถกูสรา้งโดยสลุตา่นอาหเ์มตที� 1 ใชเ้วลา
สรา้งนานถงึ 7 ปี เริ�มในปี ค.ศ.1609-1616 เพื�อใหเ้ป็นมัสยดิที�มคีวามงดงามและยิ�งใหญ่กว่าโบสถ์เซน้ต์
โซเฟีย มัสยดิแห่งนี%มรีูปทรงเกอืบเป็นรูปสี�เหลี�ยม กวา้ง 51 ม.และยาว 53 ม.หลังคารูปโดมสงู 43 ม. ภายใน
ถกูตบแตง่ดว้ยกระเบื%องสฟ้ีาจากเมอืงอซินคิที�มคีณุคา่ทางศลิปะเป็นจํานวนมาก มเีสาหอคอยมนิาเรทเ์ป็นยอด
แหลมถงึ 6 ตน้ 
นําทา่นแวะถา่ยรปู พพิธิภณัฑพ์ระราชวังท็อปกาปิ (Topkapi Palace) (ดา้น
นอก)ซึ�งในอดตีเคยเป็นที�ประทับของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมันหลาย
องค ์พรอ้มทั %งเขา้ชมฮาเร็มเขตหวงหา้ม ซึ�งในอดตีกาลใชเ้ป็นที�พักของนาง
สนม ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ กลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิี�
ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันลํ%าค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต 
เครื�องลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื�องทรงของสลุตา่นที�ได ้
ปกครองในอาณาจักรแหง่นี%ฯลฯ 
นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอก เซ็นตโ์ซเฟีย (St.Sophia) ถอืว่าเป็นเป็น 1 ใน 
7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง และเป็นโบสถท์ี�ย ิ�งใหญท่ี�สดุของชาวครสิต ์
เพื�อแสดงถงึความอจัฉรยิะ และพลานุภาพอนัเกรยีงไกรของอาณาจักรโรมนั 
ถกูสรา้งขึ%นโดยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ซึ�งเคยถกูไฟไหม ้และสรา้งขึ%นใหม่
ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาทําลาย และสรา้งขึ%นใหมใ่นปีค.ศ.537 โดยจักรพรรดิ
จัสตเินียน จวบจนวาระสุดทา้ยของกรุงคอนสแตนตโินเปิล ต่อมาไดถู้ก
สถาปนาเป็นสเุหร่าที�ใหญท่ี�สดุในโลกของอสิลามชื�อ อายา ซอฟยา  จากนั%นนําท่านเขา้ชม  ศูนยผ์ลติเครื�อง
หนัง ตุรกเีป็นประเทศหนึ�งที�มชี ื�อเสยีงเกี�ยวกับการผลติหนังที�มคีุณภาพ ส่งออกเสื%อหนัง,เครื�องหนัง ผลติ
ใหก้บัหลากหลายแบรดด์ัง  อสิระใหท้า่นไดช้มสนิคา้ที�ทําจากหนังคณุภาพด ีเลอืกซื%อตามอธัยาศัย 
จากนั%นนําท่านไปเลอืกซื%อสนิคา้ที� ตลาดอยีปิตห์รอืสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) เป็นตลาดที�ถูกสรา้งขึ%น
ตั %งแต่ในศตวรรษที� 17 ซึ�งทอดยาวไปตามสเุหร่าเยน ีที�อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา้ เป็นแหลง่ขายของสง่ มทีั %ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของกนิ ของเล่น และเสื%อผา้ และยังมเีครื�องเทศ ผลไมแ้หง้ ถั�วต่างๆ นํ%ามันมะกอก ฯ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิ%ง
ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    

� นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�หา้ อสิตนับลู – สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิเตหะราน(อหิรา่น)  

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ%นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณฉุ์กเฉนิที�อาจเกดิขึ%น 

เชน่ สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ
บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิ�คนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ%นเครื�องกลับตามวนัและเวลาเที�ยวบนิที�ระบุ
ในรายการทัวร.์ 

12.15 น. � ออกเดนิทางสู ่เมอืงเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิมาฮานแอร ์เที�ยวบนิที� W5 117 

16.45 น. ถงึ สนามบนิเตหะราน (อหิรา่น) จากนั%นรอตอ่เครื�องเพื�อเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ 
                    (Option :  VIP Lounge ระหวา่งรอตอ่เครื�อง ทา่นละ 1200 บาท) 
22.10 น. � ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิมาฮานแอร ์เที�ยวบนิที� W5 051 

วนัที�หก สนามบนิสวุรรณภมู ิ
07.25 น. คณะเดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ.................. 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ� : รายการทัวร์ท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั %นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั %งนี%ข ึ%นอยู่กับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั%นจะถือว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ%น และขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบกรณีมตีั�วเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ%ามนั  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี%ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี9ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี%าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั%นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ%ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 2,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 
 
เดนิทางขึ9นตํ�า 30 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทาง
ไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมชํ่าระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั %งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั %งหมดนี%แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวท

รปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ{ไม่
รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั~วเครื�องบนิท ั9งส ิ9น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ%นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ�า 2 หนา้หากไม่มั�นใจ
โปรดสอบถาม 

 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีที�กอง

ตรวจคนเขา้เมอืงทั %งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�
ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั %งสิ%น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่
เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั %งสิ%น  

• ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มดัจํา 
• ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 16 – 30 วนั  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 
• ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 15 วนั  สงวนสทิธิ�เก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั9งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ท ี�จะเล ื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ9นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ%นกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล
, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั %งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั %งหมด  
7. รายการนี%เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครั %งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย
โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอ
เปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั %งนี%ข ึ%นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนั%นบรษัิทฯไม่
สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั %งสิ%นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผู ้
จัดกํากบัเทา่นั%น 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อัน
เนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเที�ยว
และชอ้ปปิ%งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางใน
บางครั %งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
13. บรกิารนํ%าดื�มทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที�2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที�3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
14. การบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง ในวันนั%นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั %งนี%ข ึ%นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั%นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


