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อิสตนับลู ดินแดน 2 ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปามคุคาเล ่| คอนย่า  
มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย | คปัปาโดเกีย | ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั   

  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

MY NAME IS TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง พฤศจกิายน - ธันวาคม 2562 

ราคาแนะน าเพียง  29,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เตหะราน – อิสตลับลู– พระราชวงัทอปกาปึ – ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั 
วนัท่ี 3. ฮิปโปโดม - สเุหรา่สีน  า้เงิน - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ - เฟอรร์ี่ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 
วนัท่ี 4. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย – เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโปลิส – คซูาดาส ึ

วนัท่ี 5. คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่ารี – ปามคุคาเล ่
วนัท่ี 6. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า 
วนัท่ี 7. คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
วนัท่ี 8. คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - องัการา่ 
วนัท่ี 9. องัการา่ – สนามบิน – เตหะราน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S สายการบิน

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

คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 23.35 น. และถึงกรุงเตหะราน เวลา 03.50 น.  
 

วันที ่2 
เตหะราน – อิสตัลบูล– พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบบอส
ฟอรัส 

03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดินทางสูต่รุกี โดยเท่ียวบิน W5 116 
10.45 น. ถึง สนามบินเมืองอสิตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.45 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 12.30 น.ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น  าท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ี
ประทบัของสลุตา่นแห่งราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใช้
เก็บมหาสมบัติอันล  า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทบัทิม และเครื่องทรงของสลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้
ชมไดท้ั้งหมด) จากนั้นน าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด  า (The Black 

Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ 
สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยังเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์ส  าคญัย่ิงในการป้องกันประเทศตรุกีอีกดว้ย   ขณะ
ลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรป
ของบรรดาเศรษฐีซึ่งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั GONEN HOTEL หรือเทยีบเท่า     

  

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 เดินทางสูจ่ัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮปิโปโดม (Hippodrome) 
ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน  ้าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น  าชม สุเหร่าสีน ้า
เงนิ (Blue Mosque) สถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสี
น  า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่น
อาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั้งหมด 7 ปี  น าท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี่ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง 
และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็น
ตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ย่อมเยา ไมว่า่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะ
เป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเ้ลือกซือ้มากมาย  จากนั้นน าท่านลงเรือเฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์จากนั้นน า
ท่านเดินทางสูเ่มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่าย
สินคา้จากเอเชียสูย่โุรป นบัตัง้แตส่ลุตา่นอาหเ์มด็ท่ี 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ท่ีน่ีเมื่อปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ใน
อดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภมูิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เมื่อฝ่ายสมัพันธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยัง
ช่องแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหต้รุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า 
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ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก TROIA TUSAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจบุนักรุงทรอยตัง้อยู่ในเมืองชา

นัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหนึ่ง จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองเพอรก์ามัม (Pergamon) 
ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแมน่  า้ไคซูส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ผ่านชมเมืองเพอรก์ามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส  าคญั คือ วหิารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักร
กรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ ัง้ถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็น
ศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่านี ้โดย เมือง
ด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบชูาเทพเจา้ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านต่างส  าหรบั
กษัตริยแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองดา้นล่าง จากนั้นน าท่านออก
เดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า  
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั GRAND SAHIN HOTEL หรือเทยีบเท่า     

 

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

 น าท่านเดินทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ีย่ิงใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานคร
แห่งแรกและย่ิงใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมั่งคั่งท่ีสุด ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชม
ห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแห่งนีม้ีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขา้มีรูป
แกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง
ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้  ากลบัไปออสเตรีย
และตัง้แสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร
กลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้
ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้ีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี ้จากนั้นน าท่าน เข้าชม
บ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแมม่ารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์
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ในบา้นหลงันี ้ถกูคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้น  า Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือ้หนงัคณุภาพดี ใหท้่านมีเวลาเลือก

ซือ้ ผลิตภณัฑเ์สือ้หนงั ตามอธัยาศยั  น  าท่านเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เทีย่วเมืองปามุคคาเล่ 

(Pamukkale)  เป็นน า้ตกหินปนูสีขาวท่ีเกิดขึน้จากธารน า้ใตด้ินท่ีมีอณุหภมูิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ี
มีแรหิ่นปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไป
ทางทิศเหนือ รินเออ่ทน้ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกัน
ไปตามภมูิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใด
เหมือน จนท าใหป้ามกุคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบ
แซนไท 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั LYCUS RIVER HOTEL หรือเทยีบเท่า     

 

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

 น าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แร่รอ้นท่ีมีแร่
ธาตแุคลเซ่ียมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชั้นน า้ตก มีสีขาวคลา้ยกับสรา้งมา
จากปยุฝา้ย ซึ่งน  า้แรท่ี่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์
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น า้แรนี่ม้ีอณุหภมูิตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามี
คณุสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ปัจจบุันเมืองปามคุคาเล่และ
เมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988 ส  าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตัง้
โดยกษัตริยย์เูมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งนีม้ีแผน่ดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงั
ปี ค.ศ 1334 จึงไมมี่คนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจบุนัตัง้อยู่ในปามคุคาเล ่
สถานท่ีส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล่ โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

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

เป็นศูนย์กลางท่ีส  าคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางให้ท่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ี
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า  
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก BERA HOTEL หรือเทยีบเท่า     

    

วันที ่7 คอนย่า – พพิธิภัณฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าท้อง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส  านักลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย
เมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้ักชวนคนท่ี
นบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา

ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม 
ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดน
แห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แห่งแรกของตรุกี 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า 
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลือช่ือท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ 

ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก BUYUK AVANOS หรือเทยีบเท่า     
 

วันที ่8 คัปปาโดเกีย – พพิธิภัณฑก์ลางแจ้ง - อังการ่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมเมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ง
เป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุ
ถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนา
คริสต ์จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos 
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Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้ตามอธัยาศยั 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจบุนัของตรุกี เมืองแห่งมนตเ์สน่หท่ี์ผสมผสาน

กนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตวั เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบเซนไทน์ น  า
ท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรา้งในศิลปะนีโอออตมาน เมื่อปี 1967 และถือเป็นมสัยิดท่ีใหญ่
ท่ีสดุแห่งกรุงองัการา่  จากนัน้น  าเดินทางสูสุ่สานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณส์ถานและสสุาน
ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูน้  าในสงครามกู ้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผูก้่อตั้ง
สาธารณรฐัตรุกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดว้ย 
อนสุรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตรุกีท่ีพิมพร์ะหว่างปี 
1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก SERGAH หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่9 อังการ่า – สนามบิน – เตหะราน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.30 น. น าเดินทางสูส่นามบินองัการา เอเซนโบกา้   
11.00 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบินที ่W5 119  
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 22.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยเท่ียวบินท่ี W5 051 

  

วันที ่10 กรุงเทพฯ    
07.25 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ ดว้ยความสวสัดิภาพ 

***************************************************************************************************************************** ***************************************** 
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 ราคาแนะน าเพยีง  
MY NAME IS TURKEY 
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบินมาฮานแอร ์(W5) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวซ่ีาตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
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2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่ มเติมกับทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และ ไกดท์อ้งถ่ิน  (40 ดอลลา่สหรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่ เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


