
 

 

รหสัทวัร B2B1903398 
ทัวรตุรกี MY NAME IS TURKEY ตรุกี 10 วัน 7 คืน (W5) 
พระราชวังทอปกาป  ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส สุเหราสีน้ําเงิน  สุเหราเซนตโซเฟย  
ตลาดสไปซ มารเกต็ เฟอรร่ีขามชองแคบดารดะเนลส มาไมจําลองแหงทรอย  เพอร
กามมั วหิารอะโครโปลิส  คูซาดาสึ ปราสาทปุยฝ�าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  
พิพิธภัณฑเมฟลานา  คปัปาโดเกีย  ชมระบําหนาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
19.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 

เคานเตอร S สายการบนิมาฮานแอร โดยมเีจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

22.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอรเที่ยวบินที่ W5 050 
คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 07 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.35 น. และถงึ
กรุงเตหะราน เวลา 03.50 น.  
 

วันที่ 2 เตหะราน – อิสตลับลู– พระราชวงัทอปกาป – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส 
03.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.00 น. ออกเดินทางสูตุรกี โดยเที่ยวบิน W5 116 
10.45 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบลู ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 

4 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 07 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.45 น. และถงึ

อิสตันบูล เวลา 12.30 น.ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเขาชม

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. เตหะราน – อสิตลับลู– พระราชวงัทอปกาปึ – ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
วนัที� 3. ฮิปโปโดม - สเุหร่าสีนํ �าเงิน - สเุหร่าเซนต์โซเฟีย – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ - เฟอร์รี�ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ชานคัคาเล 
วนัที� 4. ชานคัคาเล – ม้าไม้จําลองแห่งทรอย – เพอร์กามมั – วิหารอะโครโปลิส – คซูาดาส ึ
วนัที� 5. คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแมม่ารี – ปามคุคาเล ่
วนัที� 6. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า 
วนัที� 7. คอนย่า – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – คปัปาโดเกีย – ชมระบําหน้าท้อง 
วนัที� 8. คปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง - องัการ่า 
วนัที� 9. องัการ่า – สนามบิน – เตหะราน 
วนัที� 10. กรุงเทพฯ 
 



 

 

พระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซึง่ในอดีตเคยเปนที่ประทบัของสุลตานแหง
ราชวงศออตโตมัน ปจจบัุนพระราชวงัทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใช
เก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ และเคร่ืองทรงของสุลตาน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมี
การปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด) จากน้ันนําทาน
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรสั ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) 
เขากบัทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร 
ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถงึ 3 กิโลเมตร ถือวาสดุขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบ
ของทวปีเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจดุ
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิง่ในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทวิทศันขางทางไมวาจะเปนพระราชวงัโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตล
ยุโรปของบรรดาเศรษฐีซึง่ลวนแลวแตสวยงามตระการตาทัง้สิ้น  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก GONEN HOTEL หรือเทียบเทา     
  

วันที่ 3 ฮิปโปโดม - สุเหราสีน้ําเงิน - สุเหราเซนตโซเฟย – ตลาดสไปซ มารเก็ต - เฟอรรี่
ขามชองแคบดารดะเนลส – ชานัคคาเล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูจัตุรสัสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ 

ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและ
ศูนยกลางเมืองในยคุไบแซนไทน นําชมสุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) สถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงิน
ที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถกูสรางขึน้บนพ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนวงัของจกัรพรรดิไบ
เซนไทน โดยสุลตานอาหเหมต็ที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทัง้หมด 7 ป  นําทานชม
สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภณัฑฮา
เยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธ
ดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางที่ยิง่ใหญ
ที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยของโลกยคุกลาง จดุเดนอยูที่ยอดโดม



 

 

ขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเปนตัวอยางทีดี่ที่สดุของสถาปตยกรรมไบแซนไทน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทานสูตลาดสไปซ มารเกต็ (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถ

เลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึ
ผลไมอบแหงอันขึ้นช่ือของตรุก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถัว่พิทาชิโอซึ่งมีใหเลอืกซื้อ
มากมาย  จากน้ันนําทานลงเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึง่เปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการ
เดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับต้ังแตสุลตานอาหเมด็ที่ 2 ไดสรางป�อม
ปราการขึ้นที่น่ีเมื่อป 1452  เมอืงชานัคคาเลในอดีตเปนทีต้ั่งของสมรภมูิรบกัลลโิปล ี
สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยงัชองแคบคาร
ดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก TROIA TUSAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหงทรอย – เพอรกามัม – วหิารอะโครโปลิส – คูซาดาส ึ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมและถายรปูคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) ปจจุบัน



 

 

กรุงทรอยต้ังอยูในเมืองชานัคคาเล ซึง่เปนเมอืงศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหน่ึง 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลีย
หางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย ผานชมเมืองเพอรกามัม เปนเมืองโบราณของกรีกที่มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก 

ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่สูง เปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตัง้ถิ่นฐานในสมัยน้ัน
มักเลือกที่สงู ซึง่มักจะเปนเนินเขาทีด่านหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมือง
ดานบน (upper town) จะเปนพืน้ที่วหิารบูชาเทพเจา สถานทีศั่กด์ิสิทธิ ์พระราชวงั
และพื้นที่ใชงานตางสาํหรับกษตัริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไป
จะอยูในสวนของเมอืงดานลาง จากน้ันนําทานออกเดินทางไปเมืองคซูาดาสึ 
(Kusadasi) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก GRAND SAHIN HOTEL หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 5 คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซสุ – บานพระแมมารี – ปามุคคาเล   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซสุ (City of Ephesus) ที่ยิง่ใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมอืงโบราณที่สมบูรณ
และมัง่ค่ังที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซสุ (The Library of 
Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมทีางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขามีรูปแกะสลักเทพี 
4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพแีหงคุณธรรม เทพแีหงความเฉลียวฉลาด 
และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพทีั้ง 4 องคน้ีเปนของจาํลอง สวนของจริงนัก
โบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและตัง้แสดงอยูที่พพิิธภัณฑกรุงเวียนนา 
แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญ
เปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยทีน่ั่งชมไล
ระดับขึ้นไป ปจจุบันยงัสามารถใชงานไดดีอยูและมกีารจดัการแสดงแสงสีเสียงบางเปน



 

 

คร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถงึทกุวันน้ี จากน้ันนําทานเขาชมบานของพระแมมารี 
(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและ
สิ้นพระชนมในบานหลงัน้ี ถูกคนพบอยางปาฏหิาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอน
นา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทานเย่ียมชมโรงงานหนังช้ันนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเส้ือหนัง

คุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ ผลติภัณฑเสือ้หนัง ตามอัธยาศยั  นําทานเดินทางสู
เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale)  เปนน้ําตก
หินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินทีม่อุีณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนทีม่ี
แรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คา
ลดากึ” ทีต้ั่งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนขึ้นมาเหนือผวิดิน และทําปฏกิิริยาจบั
ตัวแขง็เกาะกันเปนร้ิว เปนแอง เปนช้ัน ลดหลัน่กันไปตามภมูิประเทศ เกิดเปน
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใด
เหมือน จนทําใหปามกุคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ ไดแก 
พิพิธภัณฑปามคุคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไท 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 6 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ – คอนยา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) 

ซึ่งเกิดจากน้ําแรรอนทีม่ีแรธาตแุคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนา
ผา ซอนกันเปนช้ันน้ําตก มีสขีาวคลายกบัสรางมาจากปุยฝ�าย ซึง่น้ําแรที่ไหลลงมาแตละ
ช้ันจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมี
อุณหภมูต้ัิงแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามา
ด่ืม เพราะเช่ือวามคุีณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหติสงู 
โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพรุอนสามารถรักษาโรค
ได จงึไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบันเมืองปามคุคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป 
ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ใน
อดตีเปนสถานทีบํ่าบัดโรค กอต้ังโดยกษตัริยยเูมเนสที่ 1แหงแพรกามมุ ในป 190 กอน
คริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายคร้ังหลงัป ค.ศ 1334 จึงไมมคีน
อาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันต้ังอยูในปามคุคา
เล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามคุคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซน
ไทน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย เดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึง่เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป 

ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเปนศูนยกลางทีส่ําคัญของภมูิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวาง
ทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง
ของประเทศตุรก ี

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก BERA HOTEL หรือเทียบเทา     

    
วันที่ 7 คอนยา – พิพิธภณัฑเมฟลานา – คปัปาโดเกีย – ชมระบําหนาทอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภณัฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เร่ิม

กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึง่เช่ือกันวา ชายคนน้ีเปน
ผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถอืศาสนาคริสตใหเปลีย่น
มานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธทีดี่ระหวางกัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนทีม่ีภมูิประเทศอัน

นาอัศจรรยซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับ
ถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะ



 

 

แผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตางๆ เกิดเปนภมูิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดัง่สวรรคบนดิน จน
ไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตรุก ี

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชือ่ที่นา

ต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก BUYUK AVANOS หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 8 คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑกลางแจง - อังการา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตองออก

จากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอกีมุมหนึ่งที่หาชม
ไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทวัร 
ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจง
ความจํานงคกบัหัวหนาทวัรโดยตรง ทางบรษัิทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูล
และคําแนะนําเทาน้ัน) ** สําหรบัทานทีไ่มไดจองทวัรบอลลูน ตองรอคณะอยูที่
โรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชมเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชมพิพิธภณัฑกลางแจง (Goreme 
Open-Air Museum) ซึง่เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึง่เปน
ความคดิของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้าเปนจํานวนมากเพือ่สราง
โบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค 
(Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อ
ตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงในปจจุบันของตุรกี เมือง

แหงมนตเสนหทีผ่สมผสานกันระหวางยโุรปและตะวันออกกลางอยางลงตัว เมอืงที่เต็มไป
ดวยศิลปะโรมัน และมัสยิดในศิลปะไบเซนไทน นําทานถายรูปกับ Kocatepe 
Mosque Ankara สรางในศิลปะนีโอออตมาน เมือ่ป 1967 และถอืเปนมัสยิดที่ใหญ
ที่สุดแหงกรุงอังการา  จากน้ันนําเดินทางสูสุสานอตาเตริก (Ataturk Mausoleum) 
เปนอนุสรณสถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเปนผูนําในสงครามกู 
อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 ผูกอตัง้สาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธิบดีคน
แรกเปนสุสานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดีคนที่ 2 ของตุรกดีวย อนุสรณสถาน
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกทีี่
พิมพระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะเปนรูป Anitkabir ดวย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก SERGAH หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 อังการา – สนามบิน – เตหะราน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
07.30 น. นําเดินทางสูสนามบินอังการา เอเซนโบกา   
11.00 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย เที่ยวบนิที่ W5 119  
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
 22.10 
น. 

ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบินที่ W5 051 
  



 

 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ    
07.25 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ ดวยความสวัสดิภาพ 

 
ราคาแนะนําเพียง 

MY NAME IS TURKEY   ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 
โดยสายการบินมาฮานแอร (W5) 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

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 ไมตองทําวีซาตุรก ี
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับเงิน

มดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดย
อัตโนมติั 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใต
เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามได

จากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคเุทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวั

ทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และ ไกดทองถิ่น  (40 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจาํ
ต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบิน
และชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการ
บิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ



 

 

ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 

บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไป
แตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการ
มดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพกัแบบ 3 ทาน/3 



 

 

เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมตดิกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองทีม่ีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแต
ละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


