
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HILIGHT 
• เที�ยวอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดน 2 ทวปี 

• ชมทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิ�งใหญ่

ที�สดุในเอเชยี 

• ตื�นตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตทิี� 

       ปามคุคาเล (Pamukkale) 

• ชมของลํ Kาคา่ในพระราชวงัทอปกาปึ  

       (Topkapi Palace)  ที�ย ิ�งใหญ ่

• (Option) ขึKนบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโด

เกยี (Cappadocia)ชมดนิแดนที�มภีูม ิ

BHT9190789 
Fairytale Lavender  
ตรุก ี 10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
เดนิทาง : มถินุายน – สงิหาคม 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 31,900.-  
 



 

 

        กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที�   27 ม.ิย.-06 ก.ค. 62  31,900.- 

วนัที�   06-15, 11-20, 25 ก.ค.-03 ส.ค. 62 32,900.- 

วนัที�   08-17 ส.ค. 62 32,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 
เตหะราน – องัการา่ – คปัปาโดเกยี –  
ชมระบําหนา้ทอ้ง  ✈     O  O MUSTAFA  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
คปัปาโดเกยี (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – 
คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา O O O 

OZKAYMAK 
PARK 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  
เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ O O O 

 
TRIPOLIS 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปามคุคาเล – ทุง่ลาเวนเดอร ์- คซูาดาส ึ– เมอืง
โบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี O O O 

ADA CLASS
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคั
คาเล – มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย    O O O 

TROIA TUSAN 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
ชานคัคาเล – เฟอรร์ ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– 
อสิตลับลู –  ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั –  
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

O O O 
GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 
พระราชวงัโดลมาบาเช – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย –  
สเุหรา่สนํี Kาเงนิ – อา่งเก็บนํ Kาใตด้นิเยเรบาตนั –  
ตลาดแกรนด ์บารซ์า่ร ์

O O O 
GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 อสิตลับลู – สนามบนิ – เตหะราน O ✈ ✈ 
 

10 

เตหะราน – กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

✈ ✈ ✈ 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ  

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์S สายการบนิมาฮานแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที#คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ที�ยวบนิที� W5 050 

วนัที� 2  เตหะราน – องัการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี# กรงุเตหะราน แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเที#ยวบนิ W5 118 

09.15 น. ถงึสนามบนิเอเซนโบกา (Ankara Esenboğa Airport) กรุงองัการ่า (Ankara) 

ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิ#นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั#วโมง) ผ่านขั 0นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นถา่ยรปูกบัKocatepe Mosque Ankara สรา้งในศลิปะนีโอออ

ตมาน เมื#อปี 1967 และถือเป็นมัสยดิที#ใหญ่ที#สุดแห่งกรุงอังการ่า  จากนั0นนําเดนิทางสู่

สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึ#งเป็นผูนํ้าในสงครามกู ้อสิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครั 0งที# 1 ผู ้

กอ่ตั 0งสาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดี

คนที# 2 ของตรุกดีว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึ0นระหวา่งปี ค.ศ. 

1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที#พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป 

Anitkabir ดว้ย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย จากนั0นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื#นชมดนิแดนที#มภีมูปิระเทศอันน่า

อัศจรรยซ์ ึ#งเกดิจากลาวาภูเขาไฟที#ไหลออกมาปกคลุมพื0นที#เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี เมื#อวันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มา

เรื#อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ 

เกิดเป็นภูมิประเทศที#งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั#งสวรรค์บนดิน จนไดช้ื#อว่า 

“ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแตง่ตั 0งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า  

 
ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืKนเมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชื�อที�

นา่ตื�นตาตื�นใจ 

ที�พกั           นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก MUSTAFA หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 3 คปัปาโดเกยี  – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

** สําหรบัท่านใดที�สนใจขึKนบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้ง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึ�งที�หา

ชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง (คา่ขึKนบอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่

ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้

ความจํานงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูล

และคาํแนะนําเทา่น ัKน) ** สําหรับทา่นที#ไมไ่ดจ้องทัวรบ์อลลนู ตอ้งรอคณะอยูท่ี#โรงแรม 

นําคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําท่านเขา้เยี�ยมชมพพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ#งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง 

ค.ศ. 9 ซึ#งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี#ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ0าเป็นจํานวน

มากเพื#อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื#นที#ไม่เห็นดว้ยกับ

ศาสนาครสิต ์จากนั0นนําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน

เซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืก

ซื0อตามอธัยาศัย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซึ#งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั0งยังเป็นศูนย์กลางที#สําคัญของภูมภิาคแถบนี0อีกดว้ย 

ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆที#งดงามตามธรรมชาตติลอดสอง

ฝั# งทางของประเทศตุรกี นําท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึ#งเป็นที#หลบ

ซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทั 0งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิีชวีติความ

เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) 

หรอืสํานักลมวน เริ#มกอ่ตั 0งขึ0นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซึ#งเชื#อกันวา่ 

ชายคนนี0เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนที#นับถือศาสนา

ครสิตใ์หเ้ปลี#ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีื0นฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ี#ดรีะหวา่งกนั 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า  

ที�พกั        เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม OZKAYMAK PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําท่านชมปามุคคาเล 

(Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ#งเกดิจากนํ0าแร่รอ้นที#มีแร่

ธาตแุคลเซี#ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั 0นนํ0าตก มสีี

ขาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ#งนํ0าแร่ที#ไหลลงมาแต่ละชั 0นจะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็น

รปูร่างตา่งๆอยา่งสวยงามและน่าอัศจรรย ์นํ0าแรน่ี0มอีณุหภมูติั 0งแตป่ระมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามาดื#ม เพราะเชื#อว่ามีคุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาล



 

 ชาวโรมันเชื#อวา่นํ0าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ    

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย จากนั0นนําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที#บําบัด

โรค กอ่ตั 0งโดยกษัตรยิย์เูมเนสที# 1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 กอ่นครสิตก์าล สถานที#แหง่นี0มี

แผ่นดนิไหวเกดิขึ0นหลายครั 0งหลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัยอยูอ่กี ศนูยก์ลางของเฮยีรา

โพลสิเป็นบอ่นํ0าที#ศักสทิธิ] ซึ#งปัจจบุันตั 0งอยูใ่นโรงแรมปามคุคาเล สถานที#สําคัญอื#นๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํ0าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก TRIPOLIS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 5 

ปามคุคาเล – ทุง่ลาเวนเดอร ์- คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส –  

บา้นพระแมม่าร ี

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู่ทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) บรเิวณหมูบ่า้น Kuyucak ชมความ

สวยงามของทุง่ดอกลาเวนเดอรท์ ี�มคีวามกวา้งถงึกวา่ 30 ตารางกโิลเมตร ซึ�งโดย

ปกตจิะออกดอกบานสะพร ั�งใหท้า่นไดช้ม ในช่วงเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม ของ

ทกุปี (ขึKนอยูก่บัสภาพอากาศ) โดยดนิแดนแถบนีKถอืเป็นพืKนที�หลกัในการปลกูดอก

ลาเวนเดอร ์กวา่ 90% ของผลติภณัฑท์ ัKงหมดในประเทศ ใหเ้วลาทา่นอสิระถา่ยรูป

กบัทุง่ลาเวนเดอร ์ตามอธัยาศยั จากนั0นออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที#ย ิ#งใหญ่และงดงาม

จนกระทั#งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ#งใหญท่ี#สดุในเอเซยี” เมอืงโบราณที#สมบรูณ์และ

มั#งคั#งที#สดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหนิออ่น  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแหง่นี0มทีางเขา้ 3 ทาง โดย

บรเิวณประตูทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก ่เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง

คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีหง่ความรู ้รปูแกะสลักเทพทัี 0ง 4 องคน์ี0เป็น

ของจําลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลับไปออสเตรยีและตั 0งแสดงอยู่

ที#พพิธิภัณฑก์รงุเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึ#งจคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจง้ที#ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมีลานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยที#นั#งชมไลร่ะดับขึ0นไป ปัจจบุนัยังสามารถใชง้านไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดง

แสงสีเสียงบา้งเป็นครั 0งคราว หอ้งอาบนํKาแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที#ยัง

คงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ0าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี0 จากนั0นนําทา่นเขา้ชมบา้นของ

พระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึ#งเชื#อกันวา่เป็นที#สดุทา้ยที#พระแมม่ารมีาอาศัย

และสิ0นพระชนมใ์นบา้นหลังนี0 ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชื#อ 



 

แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 นํา

ทา่นเยี#ยมชมโรงงานหนังชั 0นนํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสื0อหนังคณุภาพ

ด ีใหท้า่นมเีวลาเลอืกซื0อ ผลติภัณฑเ์สื0อหนัง ตามอธัยาศัย    

คํ�า       รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก ADA CLASS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 6  
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล –  

มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย 

เชา้ 
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั 0งอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจาก

ทะเลอเีจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่นํ0าไคซูส ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็น

เมอืงโบราณของกรกีที#มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึ#งมสีถานที#ท่องเที#ยวที#สําคัญ 

คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที#สงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืง

ของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ#งผูต้ั 0งถิ#นฐานในสมัยนั0นมักเลอืกที#สงู ซึ#งมักจะเป็นเนนิเขาที#

ดา้นหนึ#งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ที#เตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นที#ราบ

เบื0องล่างที#รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี0 โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื0นที#

วหิารบชูาเทพเจา้ สถานที#ศักดิ]สทิธิ] พระราชวังและพื0นที#ใชง้านตา่งสําหรับกษัตรยิแ์ละชน

ชั 0นสงูเทา่นั0น สว่นประชาชนคนธรรมดาทั#วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนั0นนําท่านเดินทางสู่เมืองชานคัคาเล (Canakkale) ซึ#งเป็นศูนย์กลางการคา้

ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตั 0งแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที# 

2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึ0นที#นี#เมื#อปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นที#ตั 0งของสมรภูมริบ

กัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครั 0งที# 1 เมื#อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่ง

แคบคารด์าแนลส ์เพื#อบบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก นําทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บั

มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรงุทรอยตั 0งอยูใ่นเมอืงชานคั

คาเล ซึ#งเป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเที#ยวแหง่หนึ#ง   

คํ�า         รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก TROIA TUSAN หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 7 
ชานคัคาเล – เฟอรร์ ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับลู –   

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านลงเร ือเฟอรร์ ี�ข ้ามช่องแคบดารด์ะเนลส์ เพื#อเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล 

(Istanbul) เมื#องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื#อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงที#มี

ประชากรมากที#สดุในประเทศตรุก ีตั 0งอยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ#งทําให ้



 

อสิตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที#ตั 0งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั# ง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝั#งอนาโตเลยี) ซึ#งในอดตี อสิตันบูลเป็นเมอืง

สําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนั0น จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชื#อเรียกแตกต่างกัน

ออกไป 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย นําท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึ#งเป็นชอ่งแคบที#เชื#อมทะเลดํา (The 

Black Sea) เข า้กับท ะเลมาร์มาร่า  (Sea of Marmara) ความยาวทั 0งสิ0น  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั 0งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุด

ขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัที#นี# นอกจากความ สวยงาม

แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี#สําคญัยิ#งในการป้องกนัประเทศตรุกี

อีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ#งลว้นแลว้แต่

สวยงามตระการตาทั 0งสิ0น จากนั0นนําท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร ์เก็ต (Spice 

Market) หรอืตลาดเครื#องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื0อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา 

ไม่ว่าจะเป็นเครื#องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึ0นชื#อของตุรก ี

อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั#วพทิาชโิอซึ#งมใีหเ้ลอืกซื0อมากมาย   

คํ�า         รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั       นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 8 
พระราชวงัโดลมาบาเช – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สเุหรา่สนํี Kาเงนิ – 

อา่งเก็บนํ Kาใตด้นิเยเรบาตนั – ตลาดแกรนด ์บารซ์า่ร ์

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุต่านอับดุลเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที#ทุ่ม

สรา้งคิดเป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ#งใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 

ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม นําท่านเดนิทางสู่

จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื#อเรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม 

(Hippodrome) ตั 0งอยู่หนา้สเุหร่าสนํี0าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมอืงใน

ยคุไบแซนไทน์ นําชมสุเหรา่สนํี Kาเงนิ (Blue Mosque) สถานที#ศักดิ]สทิธิ] ทางศาสนา ที#

มคีวามสวยงามแห่งหนึ#ง  ชื#อนี0ไดม้าจากกระเบื0องเคลอืบสนํี0าเงนิที#ใชปู้ตลอดแนวฝาผนัง

ดา้นใน  และถูกสรา้งขึ0นบนพื0นที#ซ ึ#งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาห์

เหม็ตที# 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั 0งหมด 7 ปี จากนั0นชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia)  ห รือชื#อ ใน ปั จจุบั น  พิพิธภ ัณ ฑ์ฮ า เยีย โซ เฟี ย 

(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกู

เปลี#ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ#งก่อสรา้งที#ย ิ#งใหญ่ที#สุดแห่งหนึ#ง และ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ#งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง จุดเดน่อยูท่ี#ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร 

และนับเป็นตัวอยา่งที#ดทีี#สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์   

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย 

 

นํ า ท่ า น เข้ า ช ม อ่ า ง เก็ บ นํ K า ใต้ด ิน เย เร บ า ต ัน  (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ#งเป็นอุโมงค์เก็บนํ0 าที#มีขนาดใหญ่ที#สุดในนครอิสตันบูล 

สามารถเก็บนํ0าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึ0นตั 0งแตค่รสิตศ์ตวรรษที# 6 กวา้ง 70 

เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญคํ่0าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 

336 ตน้ และมเีสาตน้ที#เด่นมากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้่านถา่ยรูปและชมความงามใตด้นิ

ของอุโมงค์เก็บนํ0าขนาดใหญ่  จากนั0นเดนิทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรอื 

Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครั 0ง

แรกในสมัยสลุต่านเมหเ์ม็ดที# 2 เมื#อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี0กนิเนื0อที#กว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตั 0งแต่ทองหยอง เครื#องประดับ พรม 

เครื#องเงนิ เครื#องหนัง กระเบื0อง  เครื#องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของที#ระลกึ 

ฯลฯ ที#นี#เป็นที#นยิมของนักทอ่งเที#ยวเป็นอยา่งมาก ดังนั0นจงึตั 0งราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู 

ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 9 สนามบนิอสิตลับลู – เตหะราน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูส่นามบนิอสิตลับลู 

12.15 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย เที�ยวบนิที� W5 117  

16.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี# กรงุเตหะราน แวะรอเปลี#ยนเครื#อง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที#ยวบนิที# W5 051 

วนัที� 10 กรงุเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ 



 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการที#จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที#ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที#ยวบนิ รวมถงึกรณี

ที#กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทั0งในกรณีที#ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี0าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ#ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที#ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี#ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที#คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื#อทา่นทําการซื0อโปรแกรมทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื#อนไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัKง มฉิะน ัKนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัKงส ิKน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ัKงนีKข ึKนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : Fairytale Lavender ตรุก ี10 วนั 7 คนื โดยการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
กาํหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัlว 
ทา่นละ 

พักเดี#ยวเพิ#ม 
ทา่นละ 

27 ม.ิย.-06 ก.ค. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 13,900.- 5,900.- 

06-15 ก.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

11-20 ก.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 



 

25 ก.ค.-03 ส.ค 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

08-17 ส.ค.62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซีา่ตรุก ี
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัKน 

2.  หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัKง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบ       

      คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึKน 

3.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

      สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

      สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

      คณะทวัรท์ ัKงหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีKรวม 
1.  คา่ตัlวเครื#องบนิ ชั 0นประหยัด ( Economy Class) ที#ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

2.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที#ยวตามรายการ  

4.  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที#ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5.  คา่อาหารตามที#ระบใุนรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานที#ทอ่งเที#ยวตามรายการ 

7.  คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื#อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที#) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื#อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื0อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื#องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ#มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี0ยประกนัเริ#มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี0ยประกนัเริ#มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที#มอีายตุั 0งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม 7% และหัก ณ ที#จา่ย 3 % 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื#องดื#มที#สั#งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ0าหนักเกนิ 

     จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ0น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,    

     คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที#สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ0ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที#สายการบนิมกีารปรับขึ0นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ#งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (40 USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD ) 

 
 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที#นั#งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัlวเครื#องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเก็บค่ามัดจําตัlวเครื#องบนิ ซึ#งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัlวเครื#องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามที#เกดิขึ0นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั#งที# Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี#จะนั#งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที#สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี#มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื#นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที#เครื#องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ0าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี#มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที#นั#ง Long leg ขึ0นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที#เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที#เชค็อนิเทา่นั0น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ0นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 



 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด 

5.บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัKงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30 ทา่นขึKนไป) เนื#องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท    

    และผูเ้ดนิทางอื#นที#เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที#เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ#งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ 

    เลื#อนการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ 0งนี0ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที#ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  

    คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัlว  

7.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื#องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที# ไมว่า่เหตผุล 

     ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัKงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื#องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี#ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีที#มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ0นมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี#ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื#อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปที#มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที#เป็นหอ้งเดี#ยวอาจเป็นหอ้งที#มขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํ0า ซึ#งขึ0นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั0นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


