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(TUR-POP8D6N-W5) POPULAR TURKEY 8 DAYS 5 NIGHTS MAHAN AIR  

ป๊อปปลู่า ตรุกี 8 วนั 5 คืน บิน มาฮานแอร ์

 

รว่มเดินทางสมัผสัความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป  
เต็มอ่ิมกบัประวตัิศาสตรท์ี่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั  

ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรปูแบบ Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟรี!! พวงกุญแจ Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาทอ้งถ่ินคุณภาพท่ีท ามาจากทบัทิมและแอปเป้ิลหอมชื่นใจ   

   ท่านละ 1 กล่อง 

พิเศษ พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว  
สุดชิค !!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน ท่ีเมืองคปัปาโดเกีย 

**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกัน  

ซึ่งสไตลก์ารตกแต่งอาจจะไมเ่ป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์ 

บริษัทสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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วันท่ีแรก กรุงเทพฯ - เมืองเตหะราน - เมืองอิสตนับลู     (-/-/-) 

19.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์S ประตู 8 สายการบิน MAHAN AIR 

เจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

22.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน MAHAN AIR เท่ียวบินท่ี W5-050 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมท่ีพกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-เมืองเตหะราน-อิสตนับูล ✈ ✈ ✈ - 

2 
เมืองอิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั

ทอปกาปึ-เมืององัการ่า ✈ ✓ ✓ 
2000 BEST 

WESTERN HOTEL 

3 เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-หุบเขาเทพนิยายสี

ชมพู-หุบเขาอุซิซาร-์เมืองเคร่ืองป้ันดินเผา เอวานอส-ระบ าหน้าทอ้ง 
✓ ✓ ✓ 

ALP CAVE DESIGN 
HOTEL  

4 
OPTIONAL BALLOON IN คปัปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-

ปล่องไฟนางฟ้า-โรงงานทอพรม-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส 

✓ ✓ ✓ 
LYCUS RIVER 

THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล่-เมอืงโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-สุเหร่าอิส

เบ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ ✓ ✓ ✓ HITIT HOTEL 

6 
เมืองคูซาดาซึ--โรงงานเคร่ืองหนัง-อิสตนับูล-ล่องเรือบอสฟอรสั-สไปซม์าร์

เก็ต-ทักซิมสแควร-์ย่านเมืองเก่า FENER & BALAT 
✓ ✓ ✓ 

ROYAL STAY 
PALACE HOTEL 

7 อิสตนับูล-เมืองเตหะราน (แวะเปลีย่นเครื่อง) ✓ ✈ ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-เตหะราน IKA 22.00-02.15+1 W5-050 6.45 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-อิสตนับลู IST 09.00-11.45 W5-116 4.30 ชัว่โมง 

อิสตนับลู IST–เตหะราน IKA 11.35-15.00 W5-113 4.30 ชัว่โมง 

เตหะราน IKA  - สุวรรณภูมิ BKK 21.45-07.50+1 W5051 6.45 ชัว่โมง 

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com


www.plan-travel.com  (TUR-POP8D6N-W5) 

3    รูปภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านัน้ Tel: 02-416-1538 sv@plan-travel.com  

 

วันท่ีสอง เมืองอิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-เมืององัการา่         (-/-/D) 

02.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะราน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใชเ้วลาต่อเครื่องประมาณ 7 ชัว่โมง) 

09.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน MAHAN AIR เท่ียวบินท่ี W5-116 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง) 

11.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจาก

วิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนได้

เรือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ่งก็คือ 

Sultan Ahmed น้ันเอง  

* ขอ้ก าหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และจ าเป็นตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม * 

สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสื้ อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรบัคลุม

ศีรษะ 

สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุด

ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ

ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้ง

แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมันสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังาน

พิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ี

สรา้งในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตันบูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม 

คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง

โลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้จักรพรรดิ

คอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่
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ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์กับ

ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมัยของ  พระเจา้จัสตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ 

ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิง

สวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร

ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมัยของจักรพรรดิ

จสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์

หลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวติัศาสตร์

ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมห์

เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้ง

พระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงท่ี

เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงส่ีพันกว่า

คนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจัดแสดงทรัพยส์มบัติขา้วของเครื่องใชส่้วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ 

มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง            

เมืองอังการ่า หรือท่ีมีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั 2 รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโต

เลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็น

ท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความส าคัญของกรุง

องัการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 4,965,542 คน ท าใหก้รุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดับ 

2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

มาร์มาราน้ัน กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัด

ของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกัน และเป็นศูนย์กลาง

ตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL 2000 BEST WESTERN หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 
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วันท่ีสาม ทะเลสาบเกลือ-คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น-หุบเขาอุซิซาร-์ระบ าหนา้ทอ้ง      (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางน าท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดก

โลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบ

ภยัชาวโรมันท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูง

ขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบ

ระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม ส่ิงท่อขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้ อได้

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู (Devrent Valley) เป็นหุบเขาท่ีถูกธรรมชาติสรา้งสรรคเ์ป็นรูป

ต่างๆ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและคลา้ยคลึงกับพื้ นผิวบนดวงจันทร์ ซึ่งรอบๆบริเวณน้ี เต็มไปดว้ยหินรูปทรงต่างๆ 

จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผูส้รา้งขึ้ น เช่น รูป อูฐ, งู, แมวน ้า, พระแม่มารีย ์และ ภูมิประเทศบริเวณน้ีเป็นสี

ชมพู เป็นเอกลกัษณ์และเป็นจุดเด่นท่ีท าให ้หุบเขาแห่งน้ี มีชื่อเสียง เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 
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จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่

อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ี

อาศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ าหน้าท่ี

เป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

 

จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื้ อสินคา้และของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหน้าทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงเกิด

ขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวติัศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี

เร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ า

หน้าทอ้งแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีใน

ปัจจุบนั (ในช่วงสถานกรณ์โควิด การแสดง อาจจะมีการยกเลิกโดยไม่แจง้ล่วงหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 

** หมายเหตุ: กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกัน  

ซ่ึงสไตลก์ารตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์ 

บริษัทสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

วันท่ีสี่ OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า 

                 -เมืองคอนย่า-ชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส  

                                                                                                                                   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
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1.บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ 

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคปัปา

โดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 

ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการขึ้ นบอลลูน ท่านละ 250-300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 

ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท 

ดงัน้ันขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของท่าน ** 

หมายเหตุ: เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงไฮซีซัน่ จึงมีความตอ้งการในการขึ้ นบอลลูนของนักเท่ียวเป็นจ านวนมาก เพื่อมีโอกาสใน

การขึ้ นบอลลูน รบกวนแจง้ความประสงคแ์ละช าระค่าบอลลูนพรอ้มการจองทวัรจ์องการขึ้ น 

2.รถจ๊ีบทวัร ์(Jeep Tour) ** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรมจ าเป็นตอ้ง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณ

ภาคพื้ นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจ๊ีบประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการนัง่รถจ๊ีบอยู่ท่ี 

ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรม

ทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ดงัน้ันขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของท่าน ** 

 

** ค าแนะน า ** 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซื้ อแพ็คเกจทวัรเ์สริมอย่างใด อย่างหน่ึง  

- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างน้อยครึ่งชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบตั้งแต่ก่อน

วนัเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

- ส าหรบัท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านชมวิว หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมือง Cappadogia 

ซึ่งมีจุดชมวิวท่ีอยู่ตรง บริเวณหน้าผา ท่ีชาวเมืองในสมัยโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพื่อใหน้กพิราบไดเ้ขา้ไปท ารัง

อาศยัอยู่มากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเท่ียว นิยม มาชมวิว ถ่ายรูป ท่ีน่ีเป็นอย่างมาก

เมื่อไดม้าเท่ียวท่ีเมือง คปัปาโดเกีย 

ต่อมาน าทุกท่านเยี่ยมชม ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) ซึ่งเป็นส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติอย่างหน่ึงในเมือง

คปัปาโดเกีย มีลักษณะเป็น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลักษณะคลา้ยเห็ด เกิดจากการกัดเซาะ จาก ลม 

ฝน โดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีรูปร่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างในปัจจุบนั 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 240กิโลเมตร           

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพักของกองคาราวานในสมัย

โบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 4.50 ชัว่โมง (395 

กิโลเมตร) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนท่ี

ไหลลงสู่หน้าผา 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100% จากน้ันน าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือ

แร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กิด

เป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส 

HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการ

รักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ าให้เมืองน้ีเกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่

ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมัน

โบราณเป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า (5 ดาว) 

 

วันท่ีหา้ เมืองปามุคคาเล่-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ- โบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์   

                  -มัสยิด อิสเบ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ                                    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี

เมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษ

ท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลัง
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เมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปด้วยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมัน

โบราณ (ROMAN BATH) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมี

วิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและ

ฝีมือประณีต 

จากน้ันแวะถ่ายรูป วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยย์ุคโบราณ ท่ี

ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้ 

และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุดซึ่งสะท้อนถึงจุดส้ินสุดของยุค

จักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมัสยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทับของมัสยิดเมยยาดใน

ดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพื้ นท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ท่ี

มีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE  เป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุดซึ่งสะทอ้นถึง

จุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทบัของมสัยิด

เมยยาดในดามสักสั มสัยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพื้ นท่ีและ

มี harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

 

จากน้ันน าท่านซื้ อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKIST DELIGHT) ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.50 

ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกี ท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคัญส่ิง

มหศัจรรยย์ุคโบราณ  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HITIT HOTEL หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 

วันท่ีหก เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

                  -ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-ทกัซิมสแควร ์                                                           (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็น

นายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆ ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  

(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าใหป้ระเทศตุรกีไดร้บัสมญา

นามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัเน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อม

ทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia 

Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคัญคือสะพานแขวนบอสฟอรัส เชื่อใหร้ถยนต์สามารถวิ่งขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชียได ้สรา้ง

เสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอนัดับ 4 ของโลกใน

สมยัน้ัน (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดบัท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึ่งสามารถมองเห็น

ไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซื้ อของฝากไดใ้นราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นชื่อและถัว่หลากหลาย

ชนิดใหเ้ลือกสรร 

จากน้ันใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมอืนใครกบัการชมเมืองอีสตนับูล รูปแบบสไตลเ์มืองเก่า น้ันคือ ย่าน 

FENER & BALAT ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอีสตันบูล โดยอยู่ฝ่ังบริเวณ
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เขตยุโรป ท่านจะไดส้มัผัสความคลาสสิคของตึกเก่า ท่ีปลูกสรา้งตามแนวสนัเขาเล่นระดบัแบบมีเอกลกัษณ์ และท่ี

ส าคญัยงัสวยงาม ดว้ยสีสนัสดใส สะดุดตา น่ามอง จนท าใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ มากมายในเขตชุมชน

แห่งน้ี และน่าแปลกใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผูค้นในย่านน้ี ท าใหท่้านแทบไม่

เชื่อเลยว่าก าลงัเดินเท่ียวอยู่ ณ เมืองอิสตนับูล จนชุมชนน้ีไดถู้กขนานนามจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนว่า ซงิเกวเต

เล่ แห่งตุรกี 

จากน้ัน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับการ เดินชอ้ปป้ิง ถ่ายรูป ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีมี

ชื่อเสียงและนับว่าเป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ่ง ไฮไลท์ของ TAKSIM SQUARE อีกอย่างหน่ึง ก็คือ 

รถรางสีแดงสด ท่ีวิ่งจาก จัตุรสั ทักซิม ไปตามถนน ใกลก้ับ สถานีทูเนล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใตดิ้น ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

โลกเป็นอนัดบั สอง 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ROYAL STAY PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า (5 ดาว) 

 

วันท่ีเจ็ด กรุงอิสตนับูล-เมืองเตหะราน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – กรุงเทพฯ     (B/-/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงอิสตนับูล 

11.35 น. เหิรฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน MAHAN AIR เท่ียวบินท่ี W5-113  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใชเ้วลาต่อเครื่องประมาณ 8 ชัว่โมง) 

  *** ระหว่างท่ีรอต่อเครื่อง สุภาพสตรีตอ้งคลุมศีรษะระหว่างท่ีอยู่สนามบินเตหะราน *** 

21.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน MAHAN AIR เท่ียวบินท่ี W5-051 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

07.50 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั**  

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 
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อัตราค่าบริการ / อัพเดท : 27 ต.ค. 65 
ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

06-13 ม.ค. 66 (25+1ท่ี) 

18-25 ม.ค. 66 (24+1ท่ี) 

27 ม.ค.-03 ก.พ. 66 (25+1ท่ี) 

08-15 ก.พ. 66 (25+1ท่ี) 

17-24 ก.พ. 66 (25+1ท่ี) 

34,988 34,988 34,988 8,500 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั 

**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ  
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