
พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 
สายการ

บิน 
จ านวน 

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

เสน่ห์แห่ง . . ตุรก ี. . ดินแดน 2 ทวีป 6วนั3คืน 

ANKARA ► เมืองหลวงตรุกี .. มหัศจรรย์ปรากฎการณ์ธรรมชาติทะเลเกลือ 
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CAPPADOCIA  ► เมืองมรดกโลก .. อดีตเมอืงภูเขาไฟ .. ชมเมืองหินแปลกตา 

ISTANBUL ► เมืองใหญสุ่ดของตุรกี . พิพิธภณัฑ์พระราชวังท็อปกาปิ . สุเหร่าสนี  าเงิน . เซ็นตโ์ซเฟีย  

ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง ... ช้อปปิ้งของขึ นชือ่ ... พร้อมเกบ็ภาพประทับใจ 

เดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)  

*ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถ 2,500 บาท/ท่าน/ทริป/ไม่รวมคา่ทิปหัวหน้าทัวร์

ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
19.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4  ประตู 8 เคาน์เตอร์ S  สายการบินมาฮานแอร ์(W5) โดยมีเจ้าหน้าที่บ.

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 
22.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร ์เที่ยวบินที่ W5 050 
 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินอังการา(ตุรก)ี  – เมืองอังการา – เมืองคัปปาโดเกีย 

– หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส – Belly Dance Show 
03.30 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ เมืองอังการา ประเทศตุรก ี
 (Option :  VIP Lounge ระหว่างรอต่อเครื่อง ท่านละ 1200 บาท) 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอังการา ประเทศตุรก ีโดยสายการบินมาฮานแอร ์เที่ยวบินที่ W5 118 
09.15 น. คณะเดินทางถึง  สนามบินนานาชาติเอเซนโบกา กรุงอังการา ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้า

เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย. 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)  เมืองมรดกโลก

แห่งตุรกี คัปปาโดเกียมาจากภาษาเปอร์เซียว่า คัตปาตุกา (Katpatuka) 

มีความหมายว่าดินแดนที่มีม้ าแสนสวย(The Land of Beautiful 

Horses) ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาไฟ ชื่อ เอร์จีเยส (Erciyes) สูง 

3,916 เมตร บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปี สามารถมองเห็นทั้งทะเลด าและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองแห่งนี้เกิด

จากการระเบิดถ่านลาวาปกคลุมพื้นที่หลายร้อยไมล์ ต่อมาเกิดพายุลม

ฝนกัดกร่อนชั้นลาวาเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายสภาพเป็นหุบเขา 

ร่องลึกแปรรูปเป็นเสาหิน กรวยหิน ก าแพงถ้ า เนื้อหินในหุบเขาแห่งนี้

อ่อนนิ่ม จึงเหมาะในการแกะสลัก เจาะ ขุด เป็นห้อง เป็นคอกม้า เป็น

บ้าน โบสถ์ ค่ายทหาร ที่พัก โรงอาหารของนักบวช ห้องบ าเพ็ญเพียร ซึ่ง



 
 

 
 
 
 
 
 

 

เหมาะในการอยู่อาศัย อากาศเย็นสบายในฤดูร้อน อากาศอบอุ่นในฤดูหนาว มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน (ใช้

เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.)  

 น าท่านเดินทางเข้าชม หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ (Uchisar Village) หมู่บ้านภูเขาหินโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในคัปปาโด

เกีย ที่มีรูทั่วทั้งภูเขา มีลักษณะคล้ายปราสาท เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีหลายรูปทรง เช่น รวงผึ้ง,กระโจม,หินรูปทรง

ต่างๆ ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการเพื่อไว้สอดส่องและซ่อนตัวจากข้าศึกและเป็นที่พักอาศัย ปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์  

เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวท้องถิ่นที่อาศัยในบริเวณและเก็บภาพ

ประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย. 

น าท่านสู่ หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) ชมกลุ่มภูเขาหินแปลก

ตารูปกรวยคล้ายมีหมวกวางอยู่บนสุด อดีตเมื่อ 1,500 ปีที่แล้ว สถานที่

แห่งนี้เคยเป็นที่พ านักของบาทหลวงไซมอนที่เดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก 

แสวงหาที่ปฏิบัติธรรมและได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ (Hermitage of St.Simon) และเป็นที่

นิยมส าหรับพระอีกหลายองค์ในเวลาต่อมา จนได้รับอีกสมญาว่า The Valley of the 

Monks. 

น าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ 

Pigeon Valley หน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปท ารังอาศัยอยู่อย่างมากมาย จะมี

นกพิราบมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้

ในระยะไกล ที่นี่ ที่ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบ เพื่อน าขี้นก มาท าเป็นปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ อิสระ

ถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

น าท่านแวะชม หมู่บ้านอวานอส (Avanos) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา อวานอสเป็นเมืองเล็กๆ

ที่มีแม่น้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ าที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยน าดินจากแม่น้ ามาลองปั้นใช้เป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช้ ที่

ใช้ภายในบ้าน เช่น ถ้วย,ชาม,ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริ่มปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบ้าน ชมการสาธิตการท า

เครื่องปั้นดินเผาของแบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย อิสระเดินชมตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมโชว์ “ระบ าหน้าท้อง” (Belly Dance) ที่สวยงาม  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก STONE CONCEPT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

วันที่สาม   OOPPTTIIOONN  TTOOUURR    ขึ นบอลลูนชมเมืองขึ นบอลลูนชมเมือง   ––  โรงงานพรม+โรงงานอัญมณี โรงงานพรม+โรงงานอัญมณี ––  เมืองอังการา เมืองอังการา ––  
ทะเลสาบเกลือ ทะเลสาบเกลือ ––  สุสานอะตาร์เติร์ก    

เช้ามึด  •  OPTION TOUR •   ขึ น บ อ ล ลู น ช ม เมื อ ง คั ป ป า โด เกี ย 
(Cappadocia Balloon View) ::: พบที่ สุ ดของประสบการณ์ การ
เดินทาง ขึ นบอลลูน สัญลักษณ์ของตุรกี ชมความงามของเมืองคัปปาโด
เกีย  พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์  
สัมผัสบรรยากาศมุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว ::: (ค่าใช้จ่ายท่าน
สามารถติดต่อสอบถามจองออพชั่นและช าระเงินได้ทีห่ัวหน้าทัวร์) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านไปยัง “โรงงานพรม” ตุรกีเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม พรมชั้นดีส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศตุรกี 
และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทว่าจะกล่าวถึงพรมก็ต้องนึกถึงพรมตุรกี ที่มีมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรมที่
ทอจากขนสัตว์ พรมที่ทอจากฝ้าย และพรมที่ทอจากไหม ซึ่งมีลวดลายต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบ และ
หลากหลายอารมณ์ และแน่นอนการทอพรมของตุรกีจะต้องมีจุดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น น าท่านเข้าชมวิ ธีการทอ
พรมและพิสูจน์ความนุ่มของพรมชั้นดีที่สุดในโลก ณ สถานที่แห่งนี้      น าท่านชม “โรงงานอัญมณี” ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศตุรกี เช่น ทอร์คอยล์ อาเมทิส มาลาไกซ์ เพชรและพลอยของประเทศตุรกี และจากประเทศอื่นๆมากมาย ซึ่ง
ถูกออกแบบ และมีหลากหลายดีไซน์ซึ่งมีความงดงามและโดดเด่นอย่างมากมายรอให้ท่านได้เลือกหาจับจ่ายเป็น
เจ้าของ 
น าท่านเดินทางเข้าสู่  อังการา (Ankara) เมืองหลวงของประเทศตุรกีและ
เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอังการา เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิส
ตันบูล มีประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานา
โตเลีย จึงเป็นเมืองที่มีความส าคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็น
ศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกี และเป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศต่าง ๆ อังการา
ยังเป็นศูนย์กลางของทางหลวงและเส้นทางรถไฟท าให้เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย ผลิตภัณฑ์จากขนโมแฮร์,แมวอังโก
รา,ลูกแพร์,น้ าผึ้งและองุ่นท้องถิ่น  ตัวเมืองประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า อูลุส เมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนยุค
จักรวรรดิออตโตมัน และ เยนีเชฮีร์ ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นตามแผนการสร้างเมืองของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี แต่
การพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สองท าให้มีผู้คนจ านวนมากหลั่งไหลเข้ามาปักหลักบริเวณพื้นที่รอบนอก
เมืองและเกิดบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่มีระเบียบเป็นจ านวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง) 

 ระหว่างทางสู่เมืองอังการา น าท่านแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบเกลือ(Lake Tuz) ชมทะเลเกลือ ปรากฏการณ์ความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นทะเลและชั้นเปลือกโลก

เคลื่อนจึงกลายเป็นทะเลสาบเกลือ โดยเกลือจะผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ให้

ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

น าท่านชม สุสานอะตาร์เติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM) หรืออนิตกาเบอร์ 
(ANITGARBIR) เป็ นอนุสรณ์ สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL 
ATATURK  ซึ่งเป็นผู้น าในการกู้อิสรภาพของตุรกี เป็นประธานาธิบดีคนแรก
และรัฐบุรุษของตุรกีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกตุรกียุคใหม่  อตาเติร์กเป็นที่รู้จักในฐานะนายทหารที่มีความสามารถจาก
การที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาของจักรวรรดิออตโตมันเพียงคนเดียวที่ไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 อิสระถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL CARINE HOTEL หรือเทียบเท่า  

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/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/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


 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่สี่ เมืองอังการา – เมืองอิสตันบูล –   OOPPTTIIOONN  TTOOUURR    ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus Cruise) – จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต – สุเหร่าสีน  าเงิน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ – เซ็นต์โซเฟีย 
– ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง – สไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็น

เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งท าให้อิสตันบูลเป็น
เมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 
(ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันออกไป (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 • OPTION TOUR •  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็น
ช่องแคบที่ เชื่ อมทะเลด า (The Black Sea)  กับทะเลมาร์มา (Sea of 
Marmara) มีความยาวประมาณ 32 กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 
กิโลเมตร ซึ่งถือว่าที่สุดขอบยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ
สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชม
ทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีตุรกี
และมีป้อมปืนต้ังเรียงรายอยู่ตาม (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อสอบถามจองออพชั่นและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร)์         

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านแวะถ่ายรูป จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square) หรือ ฮิป

โปโดรม (Hippodrome) พื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดของนครอิสตันบูล อดีตเคยเป็น

ศูนย์กลางทางการเมือง,ศาสนา,กีฬา,สังคม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) มา

จากค าในภาษากรีกโบราณ 2 ค า ได้แก่ ค าว่า “Hippos” หมายถึง ม้า และค า

ว่า “Dromos” หมายถึงทางหรือเส้นทาง คือเป็นสถานที่แข่งม้า,แข่งรถม้าในสมัยโรมัน ในปัจจุบันยังหลงเหลือ

โบราณวัตถุให้ได้ชมคือ น้ าพุเยอรมัน (German Fountain) ซึ่งเป็นของขวัญแด่องค์สุลต่าน อาเมด (Sultan Ahmed) 

จากจักรพรรดิเยอรมันวิลเฮล์มที่ 2 (German Emperor Wilhelm II) เมื่อครั้งที่มาเยือนอิสตันบูลในปี 1898 ถัดจาก

น้ าพุ เยอรมันคือ เสาโอเบลิสค์ ธีโอโดซิสที่  1 (The Obelisk Of Theodosius I) มีความสูง 21 เมตรสร้างโดย

หินแกรนิตชิ้นเดียว เป็นเสาฐานสี่เหลี่ยม แหลมสูงขึ้นไป สร้างโดยวิหารคาร์นัค ในอียิปต์ เมื่อเกือบ 1,500 ปีก่อน

คริสตกาล ในสมัยฟาโรห์ธุตโมสที่ 3 และถูกส่งมาทางแม่น้ าไนล์ ไปยังกรีซ ในสมัยจักรพรรดิโรมัน คอนสแตนตินที่ 2 

และ เสาเซอร์เพนท์ (Serpent’s Column)  เซอร์เพนท์ แปลว่างู เดิมสูง 8 

เมตร เสานี้สร้างเป็นรูปงูส าริด 3 ตัวพันกัน สร้างเพื่อเฉลิมฉลองและถวายต่อเท

พอพอลโล่ (Apollo) แห่งเดลฟี ในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกที่มีต่อชาว

เปอร์ เซียในสงครามพลาเทีย (The Battle Of Platea) เมื่ อ  480 ปีก่อน

คริสตกาล และเสาที่  3  เสาโอ เบลิสค์ คอนสแตนติน  (Constantine’s 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obelisk) สูง 32 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของฮิปโปรโดม ถูกสร้างเมื่อใดไม่แน่ชัด แต่ถูกเรียกว่ าเสาคอนสแตนติน 

หลังจากสมัยคอนสแตนตินที่ 7 ในศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นผู้บูรณะ โดยมีการตกแต่งด้วยแผ่นทองส าริด แต่ถูกหลอมขโมย

ไปในสงครามครูเสดที่ 4  และเสานี้ถูกใช้เป็นจุดกลับตัวในการแข่งม้านั่นเอง อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด

หมาย 

น าท่านแวะถ่ายรูป สุเหร่าสีน้ าเงิน (Blue Mosque) หรือสุเหร่าสุลต่านอาห์เม็ต (ด้านนอก) สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้น

บนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ถูกสร้างโดยสุลต่านอาห์เมตที่ 1 ใช้เวลาสร้างนานถึง 

7 ปี เริ่มในปี ค.ศ.1609-1616 เพื่อให้เป็นมัสยิดที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซ้นต์โซเฟีย มัสยิดแห่งนี้มีรูปทรง

เกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 51 ม.และยาว 53 ม.หลังคารูปโดมสูง 43 ม. ภายในถูกตบแต่งด้วยกระเบื้องสีฟ้าจาก

เมืองอิซนิคที่มีคุณค่าทางศิลปะเป็นจ านวนมาก มีเสาหอคอยมินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ต้น 

น าท่านแวะถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ (Topkapi Palace) (ด้าน

นอก)ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ 

พร้อมทั้งเข้าชมฮาเร็มเขตหวงห้าม ซึ่งในอดีตกาลใช้เป็นที่พักของนางสนม ใน

ปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหา

สมบัติอันล้ าค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม

จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านที่ได้ปกครองในอาณาจักร

แห่งนี้ฯลฯ 

น าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอก เซ็นต์โซเฟีย (St.Sophia) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อ

แสดงถึงความอัจฉริยะ และพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมัน ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งเคย

ถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาท าลาย และสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน จวบ

จนวาระสุดท้ายของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลามชื่อ อายา ซอฟ

ยา  จากนั้นน าท่านเข้าชม  ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการผลิตหนังที่มีคุณภาพ 

ส่งออกเสื้อหนัง,เครื่องหนัง ผลิตให้กับหลากหลายแบรด์ดัง  อิสระให้ท่านได้ชมสินค้าที่ท าจากหนังคุณภาพดี เลือกซื้อ

ตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านไปเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดอียิปต์หรือสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) เป็นตลาดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ใน

ศตวรรษที่ 17 ซึ่งทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ที่อยู่ใกล้กับสะพานกาลาต้า เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่น 

และเสื้อผ้า และยังมีเครื่องเทศ ผลไม้แห้ง ถั่วต่างๆ น้ ามันมะกอก ฯ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด

หมาย 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร    

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า อิสตันบูล – สนามบนิอิสตันบูล – สนามบนิเตหะราน(อหิร่าน)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

12.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร ์เที่ยวบินที่ W5 117 

16.45 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
                    (Option :  VIP Lounge ระหว่างรอต่อเครื่อง ท่านละ 1200 บาท) 
22.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5 051 
 
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.25 น. คณะเดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.................. 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ, 2,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปมัคคุเทศก์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ นต่ า 30 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้

คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 

วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

ทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหาก

ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ

รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น  

• ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน  ยินดีคืนเงินค่ามัดจ า 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 16 – 30 วัน  เก็บเงิน 80 % จากยอดเต็ม 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 1 – 15 วัน  สงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ 100 % 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและ

บริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 

อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี

อื่น ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอียิปต์ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด  อาจท าให้เวลาในการ

ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือ

จากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


