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จุดเด่นทวัร์ 

➢ คร ัง้หน่ึงในชวีติ Must Go! อย่าเสยีเทีย่ว... ตอ้งไปชม 2 มา้ไม ้เมืองทรอย 
➢ พกัโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื 
➢ ชม สุเหรา่สนี ้าเงนิ-ฮปิโปโดรม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย   
➢ ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 
➢ ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
➢ ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
➢ ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพื์น้เมือง ประเทศตุรก ี 
➢ ชม โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดงัของ ประเทศตุรก ี 
➢ ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย  
➢ ชมเมืองอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจุบนัเหลอืซากปรกัหกัพงั เมืองเอฟฟิซสุ และ เมืองเปอรก์ามมั  
➢ ชม บา้นของพระแม่มาร ีซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ 
➢ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองคุณภาพที ่ตลาดสไปซ ์ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนตุลำคม – ธนัวำคม 2565 

 

วนัแรก  ประเทศไทย สนามบนิ สุวรรณภุม ิ– เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
 

18:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอร ์N สาย
การบนิ MAHAN AIR โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  

21:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติอิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหรา่น โดยเที่ยวบินที่ W5 050 (ใชเ้วลาบนิ 
7.45 ชม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง  อสิตนับูล - BLUE MOSQUE - Mosque of Hagia Sophia - ล่องเรอื -  เมอืงหลวงองัการา่  
02:30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น (แวะเปลีย่นเครือ่ง 3.10 ชม. เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 3.30 ชม.) 
06:50 น. ออกเดนิทางต่อสู่ เมือง อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5112  (ใชเ้วลาบิน 

3.15 ชม.) 
08:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิสตนับูล ประเทศตุรกี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 
น า ท่านชม สุ เหร่าสีน ้ า เงิน  (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเ ป็นสุ เหร่าที่ มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรด ิคอื ออตโตมนัและไบเซนไทน ์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจาก
วหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืว่าเป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในตุรก ีสามารถจุคนได ้
เรอืนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดย 

 

 
ตัง้ชือ่ตามสุลต่านผูส้รา้งซึง่ก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง น าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม 
(HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสมัย
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จกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนส
แตนตนิฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้แสดงประตมิากรรมต่าง ๆซึง่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะ
ในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที่แห่งนีใ้ชเ้ป็นที่จดังานพิธแีต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพืน้ทีล่านดา้นหน้า
มสัยดิสุลต่านอะหเ์มตซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซสิที ่3 
ถูกน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูลเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  

 
จากนั้นน าท่านชมและถา่ยรูป สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบนั คอื 

พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหรา่ และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟียถอื
เป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่
จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน  ์
 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่าน
สามารถเลอืกซือ้ของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอื
เตอกสิดไีลท ์สนิคา้อนัเลือ่งชือ่ของตุรกีซึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย และรา้นอาหาร อสิระใหท่้านรบัประทานอาหาร
ตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่าน  ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบที่เชือ่มทะเลด า The Black Sea 
เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเริม่ต ัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าชอ่งแคบนีเ้ป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจาก
ความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอส  ฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย 
ขณะที่ล่องเรอืท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตล ์
ยุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้  

 
 มีเวลาเหลอื แวะน าท่านเทีย่วย่าน Balat อาคารบา้นเรอืนสสีนัคลัเลอรฟู์ล เป็นย่านทีเ่ก่าแก่และสวยงามน่าตืน่ตา
ตื่นใจเมื่อไดม้าเยือน ตัง้อยู่ที่เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกีเมื่อไดย่้างกรายเขา้มาที่ถนนปูดว้ยหินกอ้นโตๆ ซึง่มี
อาคารอนัเก่าแก่ทางประวตัศิาสตร ์คุณจะรูส้ึกว่าที่น่ีไม่เหมือนที่ไหนในอิสตนับูลและที่ใดๆ บนโลกใบนี้  แมว้่า
บา้นเรอืนที่มีลกัษณะเป็นตกึเหล่านี ้จะมีสีสนัแจ่มจรสั แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแลว้ ซึง่ในบางหลงัมีอายุกว่า 
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200 ปี บา้นไมเ้หล่านีถู้กถ่ายภาพกลบัไปมากมายมากที่สุดในเมืองอสิตนับูล ทีน่ี่เป็นสถานทีย่อดนิยมเป็นอย่าง
มาก ปัจจุบนัมีคาเฟ่และรา้นอาหารมากมาย ตัง้อยู่ทีน่ี่ อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเล่นชวิๆๆ ดืม่เครือ่งดืม่เย็น ถ่ายรูปกนั
ตามอธัยาศยั 

 
ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืององัการา่ เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกแีละเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัองัการ่า 
เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับูล องัการาตัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเมืองที่
มีความส าคญัทัง้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรฐับาลตุรกี และเป็นที่ต ัง้ของสถานทูตประเทศ
ต่าง ๆ องัการายงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย สินคา้ทีมี่
ชือ่เสยีงของเมืองคือผลติภณัฑจ์ากขนโมแฮรท์ีไ่ดจ้ากแพะองัโกรา ขนองัโกราที่ไดจ้ากกระต่ายองัโกรา แมวองั
โกรา ลูกแพร ์น ้าผึง้ และองุ่นทอ้งถิน่ (เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

ค ่า              เดนิทางถงึ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  
ทีพ่กั          KAHYA HOTEL ANKARA หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม      องัการา่ – ทะเลเกลอื Lake Tuz - คปัปาโดเกยี - นครใตด้นิ -  Goreme - โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่ในอดีตกาลมี

กระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุม
พืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายล ้า น ปี  แล ะด ้ว ยก า รก ร ะท า ของ
ธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน 
หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดินแดนคปัปา
โดเกียออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และ
น่าอัศจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณต์่างๆ เปรียบดัง
สวรรคบ์นดินจนไดช้ือ่ว่า ดินแดนแห่งเทพ
นิยาย หรอืดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy 
Chimney คปัปาโดเกียยังไดร้บัการแต่งตัง้
จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก
ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี
อีกดว้ย ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบเกลือ 
(Lake Tuz) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 
2 ของประเทศตุรกี และเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่ในภาคกลางของอนาโตเลีย ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้ององัการา Lake Tuz กลายเป็นฮอตสปอตส าหรบันักท่องเทีย่ว 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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เมืองคปัปาโดเกยีมี นครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็น
ทีห่ลบซอ่นของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศกึในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ึน้ชือ่และมีนักท่องเทีย่วไป
เยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ 
เ มื อ ง ไ ค มั ก ลี  Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli ที่มีความลึกถึง 
11 ช ัน้ (ลึกที่สุดที่ 85 เมตร) พรอ้มทั้งยังมี
ระบบระบายอากาศ และมีสภาพวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ใต ้ดินพรอ้มสรรพ ซึ่งนครใตด้ิน
นับเป็นสิ่ง  มหศัจรรยท์ี่สรา้งจากฝีมือมนุษย ์
อย่างหน่ึงก็ว่าได ้  จุดแรกน าท่านชม  นครใต ้
ดิน Underground City ซึง่มีอยู่หลายแห่ง 
เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นที่
หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของ
ขา้ศึกในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตด้ินที่ขึน้
ชือ่และมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด 
คงหนี ไม่พ ้น  นครใต ้ดิน  เมื องไคมักลี  
Underground City Derinkuyu or Kaymakli ที่มีความลึกถึง 11 ช ัน้ (ลึกที่สุดที่ 85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมี
ระบบระบายอากาศ และมีสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่  มหศัจรรยท์ีส่รา้ง
จากฝีมือมนุษยอ์ย่างหน่ึงก็ว่าได ้ 

  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม Goreme Open Air 

Museum ที่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง  ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการ
เผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านว  นมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่า
ลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์ีกดว้ย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมือง

คปัปาโดเกีย ที่เกิดจากการขดุ เขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั รวมถึงใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ น า
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ชม โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos Village สนิคา้คุณภาพด ีและ
ขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! น าท่านชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพื์น้เมือง ประเทศตุรก ี

 
ทีพ่กั         UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ ้า หรอืเทยีบเท่า **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะ  

     เปลีย่นไปพักโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  4-5 ดาว หรอืระดับเดยีวกัน**เทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่ คปัปาโดเกยี - ขึน้บอลลูน - คอนย่า - คาราวานสไรน ์- ปามุคคาเล่ 

                                      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางขึน้บอลลูนกลบัมารบัประทานอาหารเชา้) 
โปรแกรมเสรมิพิเศษ....ขึน้บอลลูน (จะไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 
ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. ชม
ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ราคาประมาณ USD 300 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที่ท าจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภทกิจกรรมนี้ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน*****จะมีรถรบั ส่ง 
จากบรษิทับอลลูน มารบัแต่เชา้ตรู ่ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 
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หรอืท่านสนใจเช่า นั่ งรถเปิดประทุน Vintage car  นั่ งได ้4 ท่าน ชมการปล่อยบอลลูน และน าถ่ายรูปจุด 
Checkin ทั่วเมืองคปัปาโดเกยี  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภูมิภาคแถบนี ้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรก ี ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพที่สวยงามของ
ทุ่งหญา้สลบักบัภูเขา 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ายๆ น าท่านแวะชม คาราวานสไรน ์caravamserao ทีพ่กัแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์    ใน

สมยัออตโตมนั คาราวานสไรน ์มกัมีประตูสูงกว่าตวัอาคารมากเพื่อใหค้ณะเดินทางแลเห็นไดแ้ต่ไกล มีขนาด
กวา้งใหญ่เพื่อรองรบักองคาราวานซึง่ประกอบดว้ยพ่อคา้ สมัภาระ และฝูงสตัวพ์าหนะจ านวนมาก ภายในมี
หอ้งพักและคอกสตัว ์และมีบรกิารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อนักเดินทาง โดยผูเ้ขา้พักไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เพราะ
คาราวานสไรน ์รายสรา้งโดยสุลต่านและชนช ัน้สูงเป็นทานใหแ้ก่ประชาชน ค่าใชจ่้ายทั้งหมดทางการเป็น
ผูร้บัผิดชอบ ขอเพียงค าภาวนาใหแ้ก่ผูส้รา้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองทีมี่น ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรกัหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ได ้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็น
แก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์ว้่า ปราสาทปุยฝ้าย 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั   TRIPOLIS  HOTEL 4* หรอืเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้ ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซสุ – คูซาดาซ ึ- อสีเมยีร ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลือแรร่อ้นที่ซึง่ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมืองฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมืองโบราณอกีแห่งหน่ึงซึง่
สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านแวะ โรงงานเครือ่งหนัง ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดงัของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ City of  
Ephesus เมืองโบราณทีมี่การบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหน่ึงเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึง่
อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครอง 

 
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี ้น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งั
คงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี้ หอ้งสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ด ้
เป็นอย่างดีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิที่มี  ความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต จากนั้นน า
ท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ 
และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  ARMIS IZMIR HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก อสีเมยีร ์- เปอรก์ามมั – ชานคัคาเล่ – อสิตนับูล 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

   Page 9 

 

 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูก
กล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายซึง่สิ่งก่อสรา้งทีมี่ขนาดใหญ่ทีมี่ชือ่เสียงคือ โรงละครทีช่นัที่สุด
ในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ซึง่ต ัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ ตดักบัทะเลอเีจียนซึง่เป็นที่ต ัง้กรุง

ทรอย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย สรา้งขึน้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลใน
มหากาพยอ์ีเลียด(Hollywood of Troy) มา้ไมท้ี่มีชือ่เสียงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง
ทรอย (Troy) เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมัยนั้นที่ชาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มือง
ทรอยเพือ่เป็นของก านัลแต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ท าใหท้หารเขา้เมืองจน
ท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีดเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองทรอย Ancient Troy เมืองที่มีชือ่เสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปี
มาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญ ฉลาด
ดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก สู่เมืองTroy  ต านาน เรือ่งราวของ ‘สงครามกรุง
ทรอย’ (Trojan War) หรอืที่รูจ้กักนัในชือ่ ‘สงครามมา้ไม’้ นั้น เป็นการสูร้บกนัระหว่างกองทพัของชาวกรกีและ
กองทพัของชาวทรอยหรอืชาวโทรจนั ชนวนเหตุของสงครามเกดิจากการที ่‘เจา้ชายปารสี’ แห่งทรอย ไดไ้ปลกัพา
ตวั ‘เจา้หญิงเฮเลน’ ซึง่เป็นชายาของ ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ กษัตรยิน์ครสปารต์าแห่งกรกี ซึง่ถือเป็นการหยาม
เกยีรตแิละศกัดิศ์รขีอง ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ เป็นอย่างมาก จงึไดเ้กดิสงครามแย่งชงิตวั ‘เจา้หญงิเฮเลน’ ขึน้ มีการสู ้
รบกนัเป็นเวลานานถงึ 10 ปี ในที่สุดกองทพักรกีก็ไดค้ิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการออกอุบายสรา้งมา้ไม ้
จ าลอง หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ‘มา้ไมเ้มืองทรอย’ มา้ไมข้นาดใหญ่ยกัษแ์ต่ขา้งในกลวงเพื่อทีจ่ะไดซ้อ่นทหารกรกีเอาไว ้
ภายในได ้แลว้มอบใหก้บักรุงทรอยเสมือนเป็นของขวญัและเป็นนัยว่ากองทพักรกียอมแพต้่อกองทพัของชาวทรอ
ยอย่างราบคาบและเมือ่ชาวทรอยไดน้ ามา้ไมโ้ทรจนัเขา้มายงัเมือง ตกดกึทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยู่ในมา้โทรจนัก็แอบ
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ออกมา และเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรกีที่ซุม่อยู่ดา้นนอกเขา้มาขา้งใน จนสุดทา้ยกองทพักรกีก็สามารถยดึเมือง
ทรอยไดอ้ย่างง่ายดาย มิหน าซ า้ยงัเผาท าลายเมืองทัง้เมืองทิง้อกีดว้ย 
ไดเ้วลา น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอสิตนับูล Istanbul  

 
ค ่า  ระหว่างทางแวะรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     
ทีพ่กั        TRYP BY WYNDHAM HOTEL 5* หรอืเทียบเท่า       
 
วนัทีเ่จ็ด  อสิตนับูล – ประเทศไทย 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานใหม่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
 
12:15 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เทีย่วบนิที ่W5 5117 (ใชเ้วลาบนิ 3 ชม.) 
 
16:45 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นานาชาติอิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหรา่น (แวะเปลี่ยนเครือ่ง 5 ชม. เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 3.30 ชม.) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เทีย่วบนิที ่W5 5051 (ใช ้

เวลาบนิ 6.30 ชม.) 
 
วนัทีแ่ปด  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ประเทศไทย 
07:25  น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั*** 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กคร ัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

 
เง่ือนไขการเดนิทางระหว่างสถานการณโ์ควคิ19 
1. เอกสารจะตอ้งเตรยีมก่อนการเดนิทาง 

➢ พาสปอรต์ตวัจรงิ (เหลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน) 
➢ วคัซนีพาสปอรต์ หรอืเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีโควคิ 19 ครบ 2-3 เข็ม (มีช ือ่ภาษาองักฤษ) 

 

วนัเดนิทำง 

(ไปพุธ,กลบัพุธ) 
หมำยเหต ุ

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พักเดีย่ว วซีา่ 

28 ตุลา – 04 พฤศจกิา 2565   30,888.- 30,888.- 29,888.- 5,900.- - 

04 – 11 พฤศจกิายน 2565  29,888.- 29,888.- 29,888.- 5,900.- - 

16 – 23 พฤศจกิายน 2565  28,888.- 28,888.- 28,888.- 5,900.- - 

30 พฤศจกิา – 07 ธนัวา 2565  วนัพ่อ 30,888.- 30,888.- 29,888.- 5,900.- - 

09 – 16 ธนัวาคม 2565  วนัรฐัธรรมฯ 30,888.- 30,888.- 29,888.- 5,900.- - 

21 – 28 ธนัวาคม 2565 ครสิมาส 30,888.- 30,888.- 29,888.- 5,900.- - 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ  MAHAN AIR   
• ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว และพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื หรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 
• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
• ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ  
• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ พนักงานขบัรถ พนักงานใหบ้รกิาร ตามธรรมเนียมคอื 80 USD /ท่าน (เก็บสนามบนิในวนัเดนิทาง) 
• ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขึน้อยู่ความพึงพอใจในการใหบ้รกิาร **ไม่บงัคบั โดยธรรมเนียมประมาณ 

300-500 บาท ตลอดทรปิ   
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋าโหลดใต ้

เคร ือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกนัไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั  
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรม 
• ราคานีส้ าหรบัคนไทยเท่าน้ัน คนต่างชาตเิพิม่ราคาทวัรท่์านละ 3,000 บาท  

 
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  
 **กรณี ถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติ  โปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกับวันเดนิทางทีท่่านไดท้ า
การจองไวก้ับทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทุกกรณี** 

 
การจองและช าระเงิน 
- กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000.- บาท ภายใน 3 วนั จองเดนิทาง *** 
- กรุณาช าระค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 30 วนั 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• เน่ืองจากยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ก่อน 30 – 44 วนั คนืเงนิ 75 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ก่อน 20 – 29 วนั คนืเงนิ 50 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด  
• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผิดของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คนืค่าทวัร ์

ส่วนใดสว่นหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้มเขา้
ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนออก
เดนิทาง ไม่เสยีค่าใชจ่้าย หากต ่ากว่าอาจมีค่าใชจ่้าย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่
ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 
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หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจองทุกคร ัง้ เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างบรษิทัและลูกคา้ทุกท่าน 

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา และวนัเดนิทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะนั้นทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิัทจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่านั้น 
• ทางบรษิัทไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั้น 
• PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบาง

ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 
 


