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TURKEY TULIP FESTIVAL พกัโรงแรมสไตลถ์าํ 

จุดเด่น 
 

 พเิศษสดุๆ พกั 5 ดาว  
 ชมความงามของ ดอกทวิลปิ พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ 
 พเิศษสดุๆ พกัโรงแรมสไตลถํ์า 1 คนื ใหค้ณุไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่ 
 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนํีาเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
 ชมความยงิใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บนําเยเรบาทนั 
 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี   
 ชมดนิแดนอันน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชม โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์นืเมอืง ประเทศตรุก ี 
 ชม โรงงานเครอืงหนงั ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดงัของ ประเทศตรุก ี 
 ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย  
 ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทปัีจจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอรก์ามมั  
 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารอีาศัยอยู่ 
 ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงคณุภาพท ีตลาดสไปซ ์
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ชอืโปรแกรม TURKEY TULIP FESTIVAL พกัโรงแรมสไตลถํ์า   
จํานวน 9 วนั 6 คนื 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท ี1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - เตหะราน  

 
19:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S สาย

การบนิ MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ  ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาวไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบัสาํหรบัคลมุศรษีะ 
- สภุาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสอืแขนยาว 
 

22:35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิมา่มโคไมน ีประเทศอหิรา่น โดยเทยีวบนิท ีW5050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี2 เตหะราน - อสิตนับูล 

 
03:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมน ีประเทศอหิร่าน โดยเทยีวบนิท ีW5050 (เพือแวะ

เปลยีนเครอืง) 
 
06:50 น. ออกเดนิทางต่อสู ่ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR 

เทยีวบนิท ีW5112 
 
08:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทมีคีวามสําคัญทสีดุและเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นมาก

ทสีดุในตรุก ีเป็นเมอืงทตีงัอยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชอืวา่ คอนสแตนตโินเปิล ซงึเป็นอาณาจักร
ทยีงิใหญ่ในประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนัน จงึสง่ผลใหอ้สิตันบูลมชีอืเรียก
แตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิล เป็นตน้ (หมายเหต ุ: ในเดอืนเมษายน ของทุกๆ ปี 
จะมกีารประดบัประดาทงัเมอืงอสิตนับูลไปดว้ยดอกทวิลปิ) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับความงามของดอกทวิ
ลปิมากมาย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce Palace สรา้งโดยสลุตา่นอับ
ดลุ เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับ
ตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตังอยู่ริมชายฝังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝังทวปียุโรป 
จุดเด่นของวังแห่งนีคอืมีการประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิิตรตระการตามีทังเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 
เครอืงแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถา่ยตา่งๆ ทมีชีอืเสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจากอังกฤษ
ทําจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญท่สีดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวที
ใหญ่ทสีุดในโลก เสาหนิอ่อนบันไดทางขนึหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ค
รสิทัล พรมชนัเลศิราคาแพงทสีดุในโลก ทอโดย Cinar ในตรุก ีเครอืงแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดทีสีดุในโลก
ของสาธารณรัฐเชก็ หนิออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบนํา เซาน่า ในรูปแบบทเีรยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ ทน่ีาสงัเกตคอื
มนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทกุเรอืนจะชบีอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาทปีระธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล หรื
ออตาเตริ์กถงึแก่อสัญกรรมในวันท ี10 พฤศจิกายน 2484 แลมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที
น่าสนใจคอื รูปสลุตา่นอับดุล อาซสิ ผูม้รีูปร่างใหญ่มาก สงู 195 เซนตเิมตร มนํีาหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีา
มวยปลํา ขีมา้ ยงิธนู เป็นสุลต่านองค์แรกทเีสด็จเยือนต่างประเทศ เช่นอียิปต ์ฝรังเศส อังกฤษ เบลเยียม 
เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ทน่ีาทงึและประหลาดใจก็คอื ทุกๆอย่างในพระราชวังเป็นของดังเดมิ มไิดถู้ก
ขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคเุทศกข์องวัง
นําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ทคีอยควบคมุอยูท่า้ยคณะ คอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนงึ
นานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งสงิของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลมุรองเทา้ทุกคน เพอืป้องกันไม่ใหพ้นืปารเ์กต์
อันสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทังพนืพรมอันลําคา่เสยีหาย พระราชวังเปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และ
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พฤหัสบด ีนอกจากนียังมปีระตทูางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อทุยาน นาฬกิา ดอกไม ้นําพุ สระนํา รูปปัน รูป
สลกัตา่งๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชนืชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยงิ 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา The Black Sea เขา้กับ
ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเรมิตังแต ่500 เมตร จนถงึ 3 
กโิลเมตร ถอืวา่ชอ่งแคบนีเป็นจุดพบกันของสดุขอบทวปียุโรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซงึนอกจากความสวยงาม
แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์สีําคัญยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะทลี่องเรอืทา่น
จะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดา
เศรษฐทีงัหลาย ซงึลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทังสนิ นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิง Candy Shop และ 
ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครอืงเทศ ทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยา
ไมว่า่จะเป็นเครอืงประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลอืงชอืของตรุกซีงึมใีหเ้ลอืกซอื
มากมาย 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  RAMADA PLAZA TEKSTILKET HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัท ี3 อสิตนับูล - ชานคัคาเล ่ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชมภายใน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชอืในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑฮ์า
ยาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์
ต่อมาถูกเปลยีนเป็นสเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิิธภัณฑ ์สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสงิก่อสรา้งที
ยงิใหญ่ทสีดุแห่งหนงึ และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซงึจุดเดน่อยู่ทยีอด
โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทดีทีสีุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ นําท่านเขา้ชม
ภายใน สุเหร่าสนํีาเงนิ Blue Mosque สถานทศีักดสิทิธทิางศาสนาทมีคีวามสวยงามอกีแห่งหนงึ ซงึชอืนี
ไดม้าจากสนํีาเงนิของกระเบอืงเคลอืบทใีชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขนึบนพนืทซีงึเคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดท ี1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี นําทา่นเดนิทางสู ่
อุโมงกเ์ก็บนําเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัยจักรพรรดจัิสตเินียนในปี ค.ศ. 532 เพอืเป็นทเีก็บ
นําสาํหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสา
คําหลงัคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว จนํุาไดท้งัหมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร นําทไีดส้ง่ผ่านทอ่มาจากแหลง่นําที
อยูห่า่งออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลดํา ทมีาของสถานทแีห่งนีชวนใหข้นลกุอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา 
และฐานเสานํามาจากซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดซูาทกีลับ
หัวลงและตะแคงขา้ง รวมทงัเสาหยาดนําตา ในยคุออตโตมัน 
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale ซงึตังอยู่รมิทะเลมารม์าร่า ตัดกับทะเลอเีจยีนซงึเป็นทตีงักรุง
ทรอย  

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  KOLIN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่             
                                    

วนัท ี4 ชานคัคาเล ่- เปอกามมั - อชีเมยีร ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงทมีชีอืเสยีงมาแตใ่นอดตี ถูกสรา้งขนึมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม 

มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซงึเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึ
ของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก และ Hollywood Troy สรา้งขนึเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีว
จากทวัโลกทหีลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซงึถูก

กลา่วขวญัวา่เป็นประหนงึดนิแดนในเทพนยิายซงึสงิกอ่สรา้งทมีขีนาดใหญ่ทมีชีอืเสยีงคอื โรงละครทชีนัทสีดุใน
โลก ซงึจผูุช้มไดถ้งึ 10,000 คน  

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  DOUBLE TREE BY HILTON IZMIR 5* หรอืเทยีบเทา่             
                                       

วนัท ี5 อชีเมยีร ์- คซูาดาซ ี- เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล ่

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาตทิใีชม้าตงัแต่ก่อนครสิตกาล หลังจากทตีก
เป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุตา่นอาหเ์หม็ดท ี1 และสสุตา่น
ออสมันท ี2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํา ตลอดจนกําแพงเมอืงทพัีกสําหรับกองคาราวาน เพอืใหค้ซูา
ดาสเึป็นเมืองท่าทีเหมาะในการทําการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้และคูซาดาสเึพิงเป็นทีนิยมของ
นักท่องเทยีวเมอืปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงานเครอืงหนงั ซงึมชีอืเสยีงโด่งดังของประเทศตรุก ีนํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึเคย
เป็นทอียูข่องชาวโยนก จากกรกี ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรอืงขนึในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตกาล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมือโรมันเขา้
ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุส ขนึเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ
กลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000 ปีทแีลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้
ทสีามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี นําท่านชม หอ้งอาบนําแบบโรมนั



  

 
5 

โบราณ Roman Bath ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี หอ้งสมุดโบราณทมีี
วธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทมีคีวามออ่นหวานและ
ฝีมอืปราณีต จากนันนําทา่นเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ีHouse of  Virgin Mary ซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ย
ทพีระแมม่ารอีาศยัอยู ่และสนิพระชนมใ์นบา้นหลงัน ี 
 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงทมีนํีาพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขนึมาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทไีหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆ หลายชนั และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์นวีา่ ปราสาทปยุฝ้าย 
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 
ทพีกั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ี6 ปามุคคาเล ่- คปัปาโดเกยี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแหง่นําพุเกลอืแร่รอ้นทซีงึในอดตีกาลชาวโรมันเชอืวา่ นําพุรอ้นดังกลา่วรักษา
โรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณอกีแห่งหนงึซงึสรา้ง
ขนึในสมัยโรมัน 
 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทมีภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซงึในอดตีกาลมกีระแส
ลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพืนทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระทํา
ของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาได ้
อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ต่างๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้อืวา่ ดนิแดนแห่งเทพ
นยิาย หรือดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแตง่ตงัจากองคก์ารยูเนสโกให ้
เป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
**พเิศษ** นําทา่นชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์นืเมอืง ประเทศตรุก ี 
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ทพีกั  STONE CONCEPT HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถํ์า หรอืเทยีบเทา่ **กรณี โรงแรมเต็ม เรา

จะเปลยีนไปพกัโรงแรมอนืทมีาตรฐาน 5 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั** 
 

วนัท ี7 คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- องัการา่ 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
สาํหรับทา่นใดทสีนใจขนึบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. ชม
ความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง (คา่ขนึ
บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาประมาณ USD 200 ตอ่ 1 ทา่น) **ประกนัภยัททํีาจากเมอืงไทย 
ไมค่รอบคลมุการขนึบอลลนู และเครอืงรอ่นทกุประเภทกจิกรรมนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่Goreme Open 
Air Museum ทเีป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ท ี9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการ
เผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถําเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิ
อนืทไีมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทยีวชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปา
โดเกยี ทเีกดิจากการขุดเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทอียู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ นําท่าน
เดนิทางสู ่โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้
คณุภาพด ีและขนึชอืของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศยั 
 

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพนืดนิลงไป เพอืใช ้
เป็นทีหลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมัยทําสงคราม ซึงนครใตด้ ินทีขึนชือและมี
นักทอ่งเทยีวไปเยยีมเยยีนเยอะทสีดุ คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงไคมกัล ีUnderground City Derinkuyu 
or Kaymakli ทมีคีวามลกึถงึ 11 ชนั (ลกึทสีดุท ี85 เมตร) พรอ้มทังยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิี
ชวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซงึนครใตด้นินับเป็นสงิมหัศจรรยท์สีรา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหนงึก็วา่ได ้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ Ankara เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุกแีละเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดอังการา 
อังการาเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ตงัอยู่ในจังหวัดอังการาอยู่ทรีะดับความสงูเฉลยี 938 
เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน อังการาตังอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็นเมืองทีมี
ความสําคัญทังทางธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรก ีและเป็นทตีังของสถานทูตประเทศ
ตา่งๆ อังการายังเป็นศนูยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทําใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย 
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คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั  BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี8 องัการา่ - เตหะราน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตรุก ี
 

11:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิมา่มโคไมน ีประเทศอหิรา่น โดยเทยีวบนิท ีW5119  
 
15:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิมา่มโคไมน ีประเทศอหิรา่น  (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทยีวบนิท ีW5051 
 

วนัท ี9 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
07:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 
- 

เดอืน  เมษายน 
12 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 35,927 34,927 32,927 8,900 - 
26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61 * BUS 1 30,927 29,927 27,927 8,900 - 
26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61 * BUS 2 30,927 29,927 27,927 8,900 - 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 กรณีเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนันถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นน ี
 หลงัจากททีา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ MAHAN AIR 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว สาํหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรอืกจิกรรมอนืๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
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 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกันการเดนิทางเพอืใหค้รอบคลุมในเรืองสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบยีประกันเรมิตน้ 390 บาท ขนึอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 5 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยนืวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทังหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทงัหมด  
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 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ตรุก ี

 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐  ไมท่านเนอืหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
 


