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อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซสุ | ปามคุคาเล่ | คอนย่า  
มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย | คปัปาโดเกีย | ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั   

  
 

 

MY NAME IS TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

ราคาแนะน าเพยีง  29,900.- 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S สายการบิน

มาฮานแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอรเ์ทีย่วบินที ่W5 050 

คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.35 น. และถึงกรุงเตหะราน เวลา 03.50 น.  
 

วันที ่2 
เตหะราน – อิสตัลบูล– พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอส
ฟอรัส 

03.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปล่ียนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุกี โดยเท่ียวบนิ W5 116 
10.45 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.45 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 12.30 น.ผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าทา่นเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ี

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เตหะราน – อิสตลับลู– พระราชวงัทอปกาปึ – ล่องเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 
วนัท่ี 3. ฮิปโปโดม - สเุหรา่สีน า้เงิน - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - เฟอรร์ี่ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 
วนัท่ี 4. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้  าลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโปลิส – คซูาดาสึ 
วนัท่ี 5. คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่ารี – ปามคุคาเล่ 
วนัท่ี 6. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า 
วนัท่ี 7. คอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 8. คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - องัการา่ 
วนัท่ี 9. องัการา่ – สนามบิน – เตหะราน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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ประทบัของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติท่ีใช้
เก็บมหาสมบตัิอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทบัทิม และเครื่องทรงของสลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางส่วน อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้
ชมไดท้ัง้หมด) จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black 

Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ 
สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย   ขณะ
ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรป
ของบรรดาเศรษฐีซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก GONEN HOTEL หรือเทยีบเท่า     

  

วันที ่3 
ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน ้าเงิน - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - 
เฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์– ชานัคคาเล 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสูจั่ตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) 

ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม สุเหร่าสีน ้า
เงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสี
น า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่น
อาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสรา้งทั้งหมด 7 ปี  น าท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย  (Mosque of Hagia 

Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็นสเุหร่า ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง 
และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านสู่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะ
เป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย  จากนัน้น าท่านลงเรือเฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดินรถ และขนถ่าย
สินคา้จากเอเชียสู่ยโุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งปอ้มปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ใน
อดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงั
ชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหต้รุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TROIA TUSAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 
ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – เพอรก์ามัม – วิหารอะโครโปลิส – 
คูซาดาสึ 

เช้า 
 
 
 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจบุนักรุงทรอยตัง้อยู่ในเมืองชา
นัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) 
ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลียหา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแมน่ า้ไคซูส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ผ่านชมเมืองเพอรก์ามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ่งมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี

ส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสูง เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจกัร
กรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกท่ีสูง ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็น
ศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายล้อมป้อมปราการเหล่านี ้ โดย เมือง
ด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านต่างส าหรบั
กษัตริยแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองดา้นล่าง จากนัน้น าท่านออก
เดนิทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก GRAND SAHIN HOTEL หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่5 คูซาดาสึ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มาร ี– ปามุคคาเล่   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานคร
แห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมั่ งคั่ งท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชม
ห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมุดแห่งนีมี้ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูป
แกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแหง่ปัญญา เทพีแหง่คณุธรรม เทพีแหง่ความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง
ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้  ากลบัไปออสเตรีย
และตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจคุนไดป้ระมาณ 30 ,000 คน เป็นโรงละคร
กลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไล่ระดบัขึน้
ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี ้จากนัน้น าท่านเข้าชม
บ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแมม่ารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์
ในบา้นหลงันี ้ถกูคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนงัคณุภาพดี ใหท้่านมีเวลาเลือก

ซือ้ ผลิตภณัฑเ์สือ้หนงั ตามอธัยาศยั  น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เทีย่วเมืองปามุคคาเล่ 

(Pamukkale)  เป็นน า้ตกหินปนูสีขาวท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใตด้นิท่ีมีอณุหภมูิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ี
มีแรห่ินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณท่ีสงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ท่ีตัง้อยูห่า่งออกไป
ทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตัวแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกัน
ไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใด
เหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล่ โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบ
แซนไท 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก LYCUS RIVER HOTEL หรือเทยีบเท่า     

 

วันที ่6 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลิส – คอนย่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมีแร่
ธาตแุคลเซ่ียมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกับสรา้งมา
จากปยุฝ้าย ซึ่งน า้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์
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น า้แรนี่มี้อณุหภูมิตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มี
คณุสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมนัเช่ือว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจบุันเมืองปามคุคาเล่และ
เมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988 ส าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้
โดยกษัตริยย์เูมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งนีมี้แผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงั
ปี ค.ศ 1334 จงึไมมี่คนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบอ่น า้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยูใ่นปามคุคาเล่ 
สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล่ โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดนิทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงั

เป็นศูนยก์ลางท่ีส าคัญของภูมิภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆท่ี
งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก BERA HOTEL หรือเทยีบเท่า     

    

วันที ่7 คอนย่า – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าทอ้ง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านกัลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย
เมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัว่า ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ี
นบัถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดนิแดนท่ีมีภมูิประเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา

ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม 
ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่ง
ปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่
แรกของตรุกี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก BUYUK AVANOS หรือเทยีบเท่า     
 

วันที ่8 คัปปาโดเกีย – พพิธิภณัฑก์ลางแจ้ง - อังการ่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 
น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 
ช่ัวโมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวน
ติดต่อสอบถามแจ้งความจ านงคกั์บหัวหน้าทัวรโ์ดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูล
และค าแนะน าเท่าน้ัน) ** ส าหรับท่านทีไ่ม่ได้จองทัวรบ์อลลูน ต้องรอคณะอยู่ทีโ่รงแรม  
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ชมเมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ง
เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวครสิตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุด
ถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนา
คริสต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos 

Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจบุนัของตรุกี เมืองแหง่มนตเ์สนห่ท่ี์ผสมผสาน

กนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศลิปะโรมนั และมสัยิดในศลิปะไบเซนไทน์ น า
ท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรา้งในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็นมสัยิดท่ีใหญ่
ท่ีสดุแหง่กรุงองัการา่  จากนัน้น าเดนิทางสูสุ่สานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณส์ถานและสสุาน
ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้น  าในสงครามกู้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผู้ก่อตั้ง
สาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีด้วย 
อนสุรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตรุกีท่ีพิมพร์ะหว่างปี 
1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก SERGAH หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่9 อังการ่า – สนามบนิ – เตหะราน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิองัการา เอเซนโบกา้   
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11.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบินที ่W5 119  
14.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปล่ียนเครื่อง 
 22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยเท่ียวบนิท่ี W5 051 

  

วันที ่10 กรุงเทพฯ    
07.25 น.  ถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ ดว้ยความสวสัดภิาพ 

********************************************************************************************************************************************************************** 

 

 ราคาแนะน าเพียง  
MY NAME IS TURKEY 
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

07-16 พ.ย. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 11,886.- 5,900.- 

21-30 พ.ย. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 11,886.- 5,900.- 

28 พ.ย.-07 ธ.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 11,886.- 5,900.- 

05-14 ธ.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 12,886.- 5,900.- 

12-21 ธ.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 12,886.- 5,900.- 

26 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,886.- 8,900.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องท าวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
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2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกั
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และ ไกดท์อ้งถ่ิน  (40 ดอลลา่สหรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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7. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


