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GRAND TURKEY 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
   
 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทีย่วอสิตนับูล (Istanbul) ดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปี  

 เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ 

 เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีสุ่ดในเอเชยี 

 ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุคาเล (Pamukkale)  

 ชมตน้ก าเนดิของดอกทวิลปิ ในเทศกาลดอกทวิลปิ Tulip Festival 2019 ในเดอืนเมษายน  

(Option) ข ึน้บอลลูนชมภูมทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) 

เพือ่ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟ 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง        
 

วนัที ่  6-15,13-22 เม.ย. 62 (เทศกาล Tulip Festival 2019) 37,900.- 

    

   

ราคาเร ิม่ตน้ 37,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. เตหะราน – อังการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง ✈ O O DINLER NEVSEHIR 

3. 
คปัปาโดเกยี (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – คอนย่า – นคร

ใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา  
O O O GRAND KONYA  

4. 
คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณ 

เฮยีราโพลสิ –  
O O O RICHMOND  

5. ปามุคคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซสุ – บา้นพระแม่มาร ี O O O ARIA CLAROS 

6. 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามัม – วหิารอะโครโปลสิ – ชานัคคาเล – มา้ไม ้

จ าลองแห่งทรอย    
O O O IDAKALE 

7. 
ชานัคคาเล – เฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับูล – 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – (เทศกาล Tulip Festival 2019) 
O O O GRAND SENOL 

8. 
พระราชวังโดลมาบาเช – สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย – ฮปิโปโดม – สเุหร่า

สนี ้าเงนิ – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส 
O O O GRAND SENOL 

9. อสิตลับูล – สนามบนิ – เตหะราน O ✈ ✈  

10 เตหะราน – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์S สายการ

บนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทีย่วบนิที ่W5 050 

วนัที ่2: เตหะราน – องัการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง  

03.30 น.
  

เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี่ กรงุเตหะราน แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเทีย่วบนิ W5 118 

09.15 น. ถงึสนามบนิเอเซนโบกา (Ankara Esenboğa Airport) กรุงองัการา่ (Ankara) ประเทศตรุก ี

(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง    

กลางวนั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่

เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมื่อ

วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบ

เขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์

ดัง่สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโก

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกี  

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชือ่ 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DINLER NEVSEHIR หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่3: คปัปาโดเกยี (OPTIONAL HOT AIR BALLOON) – คอนยา่ – นครใตด้นิ – 

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลา

อยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 

230 USD ต่อ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทาง

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่น ัน้) **  

น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เยี่ยมชมพพิธิภณัฑก์ลางแจ้ง 

(Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิ

ของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการ

ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื่นทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอ

พรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดขีอง

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนย่า (Konya) ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม

ทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี น าทา่นชมนคร

ใตด้นิ (Underground City) ซ ึง่เป็นทีห่ลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมีระบบระบาย

อากาศและสภาพวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

(Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน เร ิม่กอ่ตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ี

ซ ึง่เชือ่กันว่า ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนที่นับถอืศาสนา

ครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธท์ีด่รีะหว่างกนั  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GRAND KONYA หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) 

หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซ ึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นทีม่ีแร่ธาตุแคลเซีย่ม คารบ์อเนต มา

ตกตะกอน เกดิเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ที่

ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมิ

ตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามี

คณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ    

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค ก่อตัง้โดย

กษัตรยิย์ูเมเนสที ่1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานทีแ่ห่งนี้มีแผ่นดนิไหวเกดิข ึน้หลาย

ครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศยัอยู่อกี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อน ้าทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบัน

ตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานทีส่ าคัญอื่นๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์
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สมัยไบแซนไทน ์

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RICHMOND PAMUKKALE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: 
ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโบราณเอเฟซุส 

(City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุใน

เอเซยี” เมืองโบราณทีส่มบูรณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปูดว้ยหนิอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The 

Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนี้มีทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 

องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง

ความรู ้รูปแกะสลักเทพีทัง้ 4 องคน์ี้เป็นของจ าลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ า

กลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยู่ทีพ่พิธิภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 

30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง

กลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดบัข ึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมีการจัดการแสดงแสงสี

เสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี้  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซ ึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยที่

พระแม่มารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ ถกูคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน

ชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 น าท่านเยี่ยม

ชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนังคุณภาพด ีใหท้่านมีเวลาเลอืก

ซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศยั    

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั         เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ARIA CLAROS หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอีเจียน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มี

ความส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญั คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  

นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถ ิน่ฐานในสมัย

นัน้มักเลอืกทีส่งู ซ ึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่

เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper town) 

จะเป็นพืน้ทีว่หิารบูชาเทพเจา้ สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์พระราชวังและพื้นทีใ่ชง้านต่างส าหรับกษัตรยิแ์ละชน

ชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในสว่นของเมอืงดา้นลา่ง  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการ

เดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป นับตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที ่2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่

ปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมื่อฝ่าย

สัมพันธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส ์เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก
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สงครามโลก น าทา่นชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบัน

กรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานคัคาเล ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแห่งหนึง่   

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IDAKALE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: 
ชานคัคาเล – เฟอรร์ ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับูล – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านลงเรอืเฟอรร์ ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์เพื่อเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมื่อง

ส าคญัอันดบั 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ี

ตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดยีวใน

โลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) 

ซึง่ในอดตี อสิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบูลมีชือ่เรียก

แตกตา่งกนัออกไป 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับ

ทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวีปเอเชยีมาพบกันทีน่ี่ นอกจาก

ความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีีก

ดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รือ

บา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้ น าท่านสูต่ลาดสไปซ ์

มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่

ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรือจะ

เป็นถัว่พทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย   

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GRAND SENOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: พระราชวงัโดลมาบาเช – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ฮปิโปโดม – สุเหรา่สนี า้เงนิ –  

ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-

1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสดุหรูหราอลงัการทีทุ่ม่สรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจบุันถงึ

ประมาณพันลา้นเหรียญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับ

แบบอาหรับอย่างสวยงาม จากนัน้ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ใน

ปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นส ิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุ

แห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลาง

วหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์    

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโป

โดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมืองในยุคไบ

แซนไทน์ น าชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่ีความสวยงาม



GO3 ESB-W5001    หนา้ 6 จาก 9 

แห่งหนึง่  ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บน

พื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้ง

ทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้พาท่านน าเขา้ชมสวนอีเมอรก์ัน(Emirgan Park) สวนสาธารณะทีส่วยทีส่ดุและมี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของตรุก ีสวนสาธารณะแห่งนี้จะใชเ้ป็น สถานทีจ่ัดงาน เทศกาลดอกทวิลปิ Tulip Festival 

2019 ในเดอืนเมษายน ของทกุปี โดยประเทศตรุก ีเป็นตน้ก าเนดิของดอกทวิลปิ ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระ

กับการถ่ายภาพดอกทวิลปิหลากส ีหลายสายพันธุ์ นับเป็นลา้น ๆ ดอก ตามอัธยาศัย และ ชมความ

สวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากส ีทีท่า่นจะชืน่ชอบและประทับใจ เพลดิเพลนิกับหมู่มวลของดอก

ทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่านสะพรั่งอยู่ในสวนสวย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GRAND SENOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9:  สนามบนิอสิตลับูล – เตหะราน  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางสูส่นามบนิอสิตลับลู  

11.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่W5 113  

15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี่ กรุงเตหะราน แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่W5 051 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : GRAND TURKEY  

 10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  6-15, 13-22 เม.ย. 62 (เทศกาล Tulip Festival 2019) 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 37,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 37,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 37,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
37,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 20,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืฮ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 



GO3 ESB-W5001    หนา้ 8 จาก 9 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (40 USD)  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 USD) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 


