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อิสตนับลู ดินแดน  ทวีป | เมืองโบราณเอเฟซสุ | ปามคุคาเล ่| คอนยา่  

ม้าไม้จําลองแหง่ทรอย | คปัปาโดเกีย | อา่งเกบ็นําเยเรบาตนั | ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรัส   
  

 

 

  

 

 

 

TURKEY BE HAPPY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562 

ราคาเริมต้น 32,900.- 
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วันท ี1  กรุงเทพฯ  
19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน

มาฮานแอร์ โดยมเีจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอร์เทยีวบนิท ีW5 050 

** คณะเดินทางตงัแต่วนัที 03 ต.ค.62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 22.35น. และถึงกรุงเตหะราน เวลา 02.30 น. 

** 

** คณะเดินทางตงัแต่วนัที 07 พ.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.35น. และถึงกรุงเตหะราน เวลา 03.50 น. 

** 

 

วันท ี  
เตหะราน – อิสตัลบูล– ฮิปโปโดม – สเุหร่าสีนําเงนิ – สเุหร่าเซนต์โซเฟีย – 

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
03.30 น. เดินทางถงึสนามบินโคไมนี กรุงเตหะราน แวะรอเปลียนเครือง 

09.00 น. ออกเดินทางสูต่รุกี โดยเทียวบิน W5 116 

** คณะเดินทางตงัแต่วนัที 03 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.00 น. และถึงอสิตนับูล เวลา 10.45 น. ** 

** คณะเดินทางตงัแต่วนัที 07 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.45 น. และถึงอิสตนับลู เวลา 12.30 น.** 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที 1. กรุงเทพฯ 

วนัที 2. เตหะราน – อสิตลับลู– ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีนําเงิน – สเุหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

วนัที 3. พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่งเก็บนําใต้ดิน เยเรบาตนั – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – เฟอร์รีข้ามช่อง   

แคบดาร์ดะเนลส์ – ชานคัคาเล 

วนัที 4. ชานคัคาเล – ม้าไม้จําลองแห่งทรอย – เพอร์กามมั – วิหารอะโครโปลิส – คซูาดาสึ 

วนัที 5. คซูาดาส ึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปามคุคาเล่   

วนัที 6. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า 

วนัที 7. คอนย่า – นครใต้ดิน – พพิิธภณัฑ์เมฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหน้าท้อง 

วนัที 8. คปัปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - องัการ่า 

วนัที 9. องัการ่า – สนามบิน – เตหะราน 

วนัที 10. กรุงเทพฯ 
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10.45 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชวัโมง) ผ่านขนัตอน

การตรวจคนเข้าเมอืง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตงัอยู่หน้าสุเหร่าสีนําเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําเข้าชม

สุเหร่าสีนําเงิน (Blue Mosque) สถานทีศักดิสิทธิ ทางศาสนา ทีมีความสวยงามแห่งหนึง  ชือนีได้มาจาก

กระเบืองเคลือบสีนําเงินทีใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขนึบนพืนทีซงึเคยเป็นวงัของจักรพรรดิไบ

เซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที   ค.ศ.   ใช้เวลาสร้างทังหมด  ปี จากนันชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia) หรือชือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็น

โบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ตอ่มาถกูเปลียนเป็นสเุหร่า ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นสิงก่อสร้างที

ยิงใหญ่ทีสดุแห่งหนึง และ ถือเป็น  ใน  สิงมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเดน่อยู่ทียอดโดมขนาดมหึมากลาง

วิหาร และนบัเป็นตวัอย่างทีดีทีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  นําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง

เป็นช่องแคบทีเชือมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทังสิน  

ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตังแต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบ

ของทวีปเอเชียมาพบกนัทีนี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ทีสําคญัยิงใน

การปอ้งกนัประเทศตรุกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ข้างทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดล

มาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซงึล้วนแล้วแตส่วยงามตระการตาทังสิน ควรต่อรองราคาให้

มาก 

 
คาํ รับประทานอาหารคํา 

ทพีัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า     
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วันท ี  
พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ – อ่างเก็บนําใต้ดิน เยเรบา

ตัน – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เฟอร์รีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ชานัคคาเล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนนันําท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสลุต่านอบัดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 

ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการทีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึงประมาณ

พนัล้านเหรียญสหรัฐ ซงึใช้เวลาก่อสร้างถึง  ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่าง

สวยงาม จากนันนําท่านชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซงึในอดีตเคยเป็นทีประทับของสุลต่านแห่ง

ราชวงศ์ออตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทีใช้เก็บมหาสมบัติอนัลําค่า

อาทิ เช่น เพชร  กะรัต กริชทองประดบัมรกต เครืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครืองทรงของ

สลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทังหมด) จากนนัเข้า

ชมอ่างเก็บนําใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซงึเป็นอุโมงค์เก็บนําทีมี

ขนาดใหญ่ทีสุดในนครอิสตนับูล สามารถเก็บนําได้มากถึง ,  ลกูบาศก์เมตร สร้างขึนตงัแตค่ริสต์ศตวรรษที 

 กว้าง  เมตร ยาว  เมตร ลกึ  เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่คําเรียงรายเป็นแถวถึง  ต้น 

และมีเสาต้นทีเด่นมากคือ เสาเมดซู่า อสิระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอโุมงค์เก็บนําขนาดใหญ่ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย นําท่านสู่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือของฝากได้ในราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอนัขึนชือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะ

เป็นถัวพิทาชิโอซึงมีให้เลือกซือมากมาย จากนนันําท่านลงเรือเฟอร์รีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ จากนนันํา

ท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซงึเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่าย
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สินค้าจากเอเชียสูยุ่โรป นบัตงัแต่สลุตา่นอาห์เมด็ที  ได้สร้างป้อมปราการขึนทีนีเมือปี   เมืองชานคัคาเล่ใน

อดีตเป็นทีตงัของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมยัสงครามโลกครังที  เมอืฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยัง

ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพือบีบให้ตรุกีถอนตวัออกจากสงครามโลก 

คาํ รับประทานอาหารคํา 

ทพัีก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก IDKALE RESORT หรือเทยีบเท่า 

 

วันท ี  
ชานัคคาเล – ม้าไม้จําลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – 

คูซาดาส ึ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตงัอยู่ในเมืองชา

นัคคาเล ซงึเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทียวแห่งหนงึ จากนนันําท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) 

ตงัอยู่ในบริเวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจียนประมาณ  กม.ทางด้านเหนือของแมนํ่าไคซูส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย ชมเมืองเพอร์กามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกทีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึงมีสถานทีท่องเทียวที

สําคญั คือ วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนทีสงู เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีก

และโรมัน ซึงผู้ ตังถินฐานในสมัยนันมักเลือกทีสูง ซึงมักจะเป็นเนินเขาทีด้านหนึงเป็นผาชัน และกลายเป็น

ศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนทีราบเบืองล่างทีรายล้อมป้อมปราการเหล่านี โดยเมือง

ด้านบน (upper town) จะเป็นพืนทีวิหารบูชาเทพเจ้า สถานทีศกัดิสิทธิ พระราชวงัและพืนทีใช้งานต่างสําหรับ

กษัตริย์และชนชนัสงูเท่านนั ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัวไปจะอยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง  จากนนันําท่านออก

เดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) 

คาํ รับประทานอาหารคํา  

ทพีัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก ROYAL PALACE หรือเทียบเท่า     

 

วันท ี5 
คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปา

มุคคาเล่   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทียิงใหญ่และงดงามจนกระทงัจารึกวา่ “มหานคร

แห่งแรกและยิงใหญ่ทีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณทีสมบูรณ์และมังคังทีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชม

ห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  ห้องสมุดแห่งนีมีทางเข้า  ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูป

แกะสลกัเทพี  องค์ประดบัอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพแีห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง

ความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทงั  องค์นีเป็นของจําลอง สว่นของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นํากลบัไปออสเตรีย
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และตงัแสดงอยู่ทีพิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึงจุคนได้ประมาณ ,  คน เป็นโรงละคร

กลางแจ้งทีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยทีนงัชมไล่ระดบัขึน

ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครังคราว ห้องอาบนําแบบโรมัน

โบราณ (Roman Bath) ทียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนําให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนันี จากนนันําท่านเข้าชม

บ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซงึเชือกนัวา่เป็นทสีดุท้ายทีพระแม่มารีมาอาศยัและสินพระชนม์

ในบ้านหลงันี ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนัชือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย นําท่านเยียมชมโรงงานหนงัชนันํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสือหนงัคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือก

ซือ ผลิตภณัฑ์เสือหนัง ตามอัธยาศยั  นําท่านเดินทางสู่ทุ่งลาเวนเดอร์ (Lavender) บริเวณหมู่บ้าน Kuyucak 

ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ทีมีความกว้างถึงกว่า 30 ตารางกิโลเมตร ซงึโดยปกติจะออกดอกบาน

สะพรังให้ท่านได้ชม ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี (ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ) โดยดินแดนแถบนีถือ

เป็นพืนทีหลกัในการปลกูดอกลาเวนเดอร์ กวา่ 90% ของผลิตภณัฑ์ทังหมดในประเทศ ให้เวลาท่านอิสระถ่ายรูป

กับทุ่งลาเวนเดอร์ ตามอธัยาศัย นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เทียวเมืองปามุคคาเล่ 

(Pamukkale)  เป็นนําตกหินปูนสีขาวทีเกิดขนึจากธารนําใต้ดินทีมีอุณหภูมิประมาณ  องศาเซลเซียส ซงึเป็นที

มีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีตงัอยู่ห่างออกไป

ทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึนมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจบัตัวแข็งเกาะกนัเป็นริว เป็นแอ่ง เป็นชนั ลดหลนักัน

ไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาทีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาทีใด

เหมือน จนทําให้ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
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ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ.  สําคญัอืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล่ โรงอาบนําโรมนั โบสถ์สมยัไบ

แซนไท 

คาํ รับประทานอาหารคํา 

ทพัีก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก NINOVA THERMAL หรือเทยีบเท่า     

 

วันท ี  ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซงึเกิดจากนําแร่ร้อนทีมีแร่

ธาตแุคลเซียมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชนันําตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมา

จากปุยฝ้าย ซึงนําแร่ทีไหลลงมาแต่ละชันจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ 

นําแร่นีมีอณุหภูมิตงัแตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดืม เพราะเชือว่ามี

คุณสมบตัิในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดันโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล

ชาวโรมนัเชือว่านําพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จงึได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  ปัจจบุนัเมืองปามุคคาเล่และ

เมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

 สําคญัอืนๆ นําท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานทีบําบดัโรค ก่อตงั

โดยกษัตริย์ยูเมเนสที แห่งแพร์กามมุ ในปี  ก่อนคริสต์กาล สถานทีแห่งนีมีแผ่นดินไหวเกิดขนึหลายครังหลงั

ปี ค.ศ  จงึไมม่คีนอาศยัอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลสิเป็นบ่อนําทีศกัสิทธิ ซงึปัจจบุนัตงัอยู่ในปามคุคาเล ่

สถานทีสําคญัอืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล ่โรงอาบนําโรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย เดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซงึเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. -  รวมทงัยงั

เป็นศูนย์กลางทีสําคัญของภูมิภาคแถบนีอีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที

งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝังทางของประเทศตรุกี 

คาํ รับประทานอาหารคํา  

ทพีัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก OZKAYMAK PARK หรือเทยีบเท่า     

    

วันท ี7 
คอนย่า – นครใต้ดนิ – พพิธิภณัฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบาํหน้า

ท้อง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึงเป็นทีหลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทังยังมีระบบ

ระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ  นําท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana 

Museum ) หรือสํานกัลมวน เริมก่อตงัขนึในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซงึเชือกนัว่า ชายคนนี

เป็นผู้ วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนทีนับถือศาสนาคริสต์ให้เปลียนมานับถือศาสนา

อิสลาม โดยมพืีนฐานอยู่บนความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย จากนนัเดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกยี (Cappadocia) ชืนชมดนิแดนทีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย์ซงึเกิดจากลาวา

ภเูขาไฟทไีหลออกมาปกคลมุพืนทีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เมอืวนัเวลาผ่านไป พาย ุลม 

ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผน่ดิน มาเรือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสา

รูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศทีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย์ ดงัสวรรค์บนดิน จนได้ชือว่า “ดินแดนแห่ง

ปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตงัจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่ง

แรกของตรุกี 

คาํ รับประทานอาหารคํา 

 ชมระบําหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืนเมอืงตา่งๆ ของตรุกีอนัลือชือทีน่าตืนตาตืนใจ 

ทพัีก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก BUYUK AVANOS หรือเทยีบเท่า     

 

วันท ี8 คัปปาโดเกีย – พพิิธภัณฑ์กลางแจ้ง - องัการ่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** สําหรับท่านใดทสีนใจขนึบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 

น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึงทีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 

ชัวโมง (ค่าขึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ  ท่าน รบกวน

ติดต่อสอบถามแจ้งความจํานงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูล

และคาํแนะนําเท่านัน) ** สาํหรับท่านทไีม่ได้จองทวัร์บอลลูน ต้องรอคณะอยู่ทีโรงแรม  
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นําคณะออกเดินทาง สู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) นําท่านเข้าเยียมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซงึเป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.  ซงึเป็นความคิดของชาวคริสต์ทีต้องการเผยแพร่

ศาสนาโดยการขดุถําเป็นจํานวนมากเพือสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอืนทไีม่เห็น

ด้วยกบัศาสนาคริสต์ จากนนันําท่านเข้าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery 

at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตรุกี ให้เวลาท่านเลือกซือตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนนันําท่านเดินทางสูเ่มืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมอืงแห่งมนต์เสน่ห์ทีผสมผสาน

กนัระหว่างยุโรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตวั เมืองทีเต็มไปด้วยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบเซนไทน์ นํา

ท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สร้างในศิลปะนีโอออตมาน เมือปี  และถือเป็นมสัยิดทีใหญ่

ทีสดุแห่งกรุงองัการ่า  จากนนันําเดินทางสู่สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณ์สถานและสสุาน

ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึงเป็นผู้ นําในสงครามกู้  อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครังที  ผู้ ก่อตัง

สาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนที  ของตุรกีด้วย 

อนสุรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สร้างขนึระหว่างปี ค.ศ. -  ในธนบตัรตรุกีทีพิมพ์ระหว่างปี 

-  และ -  จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย 

คาํ รับประทานอาหารคํา 

ทพีัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพีัก SERGAH หรือเทยีบเท่า 
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วันท ี9 อังการ่า – สนามบนิ – เตหะราน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.30 น. นําเดินทางสู่สนามบินองัการา เอเซนโบก้า   

11.00 น. ออกเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย เทยีวบนิท ีW5 119  

** คณะเดินทางตงัแต่วนัที 03 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 11.00 น. และถึงกรุงเตหะราน เวลา 13.50 

น. ** 

** คณะเดินทางตงัแต่วนัที 24 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 12.00 น. และถึงกรุงเตหะราน เวลา 14.50 

น. ** 

14.50 น. เดินทางถงึสนามบินโคไมนี กรุงเตหะราน แวะรอเปลียนเครือง 

 22.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภูม ิโดยเทียวบินท ีW5 051 

** คณะเดนิทางตงัแต่วนัที 03 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 21.10 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 07.25 น. ** 

** คณะเดนิทางตงัแต่วนัที 24 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.45 น. ** 

 

วันท ี10 กรุงเทพฯ    
07.25 น.  ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ ด้วยความสวสัดิภาพ 

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

 อัตราค่าบริการ TURKEY BE HAPPY  

ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั -  

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตัว 

ท่านละ 

พักเดียวเพมิ 

ท่านละ 

15-24 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

22-31 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

29 ส.ค.-07 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

05-14 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.-  

03-12 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 

10-19 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 
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17-26 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 

24 ต.ค.-02 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 20,900.- 5,900.- 

07-16 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 

14-23 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 

21-30 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 

28 พ.ย.-07 ธ.ค. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 19,900.- 5,900.- 

05-14 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,900.- 5,900.- 

12-21 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 21,900.- 5,900.- 

26 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 25,900.- 5,900.- 

หนังสือเดนิทางสัญชาตไิทย ไม่ต้องทาํวีซ่าตุรกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงอืนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านนั 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่าภายใน 3 วัน

นบัจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

3. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รบัผิดชอบ คา่ใช้จ่ายทีเกดิขึน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 
1  ค่าตวัเครืองบิน ชนัประหยดั (Economy Class) ทีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เงือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามทีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทาง

บริษัทได้  

 เบียประกนัเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบียประกนัเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทมีีอายตุงัแต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมคัคเุทศก์)  

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านําหนัก

เกนิจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรค

ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ทีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิน  (40 ดอลลา่สหรัฐ) 

6. ค่าทปิมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรัฐ) 

 

เงอืนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 

ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนทเีหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 
 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบนิและทนัีงบนเครืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองทีนงัพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตวัเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเกบ็ค่ามดัจําตวัเครืองบิน ซงึมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ ,  – ,  บาท  แล้วแต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตวัเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที

เกดิขนึจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ -  เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นงัที Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ทีจะนงัต้องมีคุณสมบติัตรงตามทีสายการบินกําหนด 

เช่น ต้องเป็นผู้ ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉูกุเฉินได้ (นําหนกัประมาณ  กิโลกรัม) ไม่ใชผู่้ทีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการให้ที

นงั Long leg ขนึอยูก่บัทางเจ้าหน้าทีเช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาทีเชค็อนิเท่านนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก  วนั ขนึไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทงัหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใช้จา่ย ท่านละ ,  บาท  
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3. แจ้งยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใช้จา่ย ท่านละ ,  บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เกบ็คา่ใช้จ่ายทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกดิจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจาํตวั และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืนวีซา่แล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผา่น) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตวัเครืองบิน หรือค่าตัว

เครืองบิน (กรณีออกตวัเครืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัวโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนคา่ทวัร์ทงัหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทีพัก 
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  

อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  ทา่น แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภมูตํิา 

3. กรณีทีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


