
  

 
 

 
 

 

 

 
เดนิทางสู่ตุรกโีดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์  

ท่องเที่ยวเมืองอสิตนับูล สุเหร่าสีน า้เงนิ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  
ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาห์เช , อุโมงก์เกบ็น า้เยเรบาทนั  

ดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)  
ต่ืนตากบัการแสดง โชว์ระบ าหน้าท้อง สไตล์พืน้เมือง ชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั 

สัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย  
ชมเมืองอนัรุ่งเรืองในอดตีกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพยีงซากปรักหักพงั เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์

กามัม  บ้านของพระแม่มารี ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่  

 ก ำหนดกำรเดินทำง : สิงหำคม–กนัยำยน  2560  



  

 

 
05:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q 

สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
09:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบินที ่QR831 
12:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง) 
14:25 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบก้า เมืองอังการ่า ประเทศตุรกี โดยสายการบิน QATAR 

AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR257 
18:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เอเซนโบก้า เมืองอังการ่า ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น า

ท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  MOVENPICK HOTEL ANKARA 5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  ชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรย ์ซ่ึงในอดีตกำลมีกระแส
ลำวำภูเขำไฟท่ีไหลออกมำปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวำ้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลำหลำยลำ้นปี และดว้ยกำร
กระท ำของธรรมชำติ โดยกำรกดัเซำะของพำยลุม ฝน หิมะ และ กำลเวลำ ไดป้รุงแต่งดินแดนคปัปำโดเกีย
ออกมำไดอ้ยำ่งงดงำม แปลกตำ และน่ำอศัจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณ์ต่ำงๆ เปรียบดงัสวรรคบ์นดินจนไดช่ื้อว่ำ 
ดินแดนแห่งเทพนิยำย หรือดินแดนแห่งปล่องนำงฟ้ำ คปัปำโดเกียยงัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกองคก์ำรยเูนสโก
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เมืองคปัปำโดเกียมี นครใต้ดิน อยูห่ลำยแห่ง เกิดจำกกำรขุดเจำะพื้นดินลงไป เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบซ่อนของ
ชำวเมืองจำกกำรรุกรำนของขำ้ศึกในสมยัท ำสงครำม ซ่ึงนครใตดิ้นท่ีข้ึนช่ือและมีนกัท่องเท่ียวไปเยี่ยม
เยียนเยอะท่ีสุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดินเมืองไคมักลี UNDERGROUND CITY DERINKUYU OR 
KAYMAKLI ท่ีมีควำมลึกถึง 11 ชั้น (ลึกท่ีสุดท่ี 85 เมตร) พร้อมทั้งยงัมีระบบระบำยอำกำศ และมีสภำพ
วถีิชีวติควำมเป็นอยูใ่ตดิ้นพร้อมสรรพ ซ่ึงนครใตดิ้นนบัเป็นส่ิงมหศัจรรยท่ี์สร้ำงจำกฝีมือมนุษยอ์ยำ่งหน่ึง
ก็วำ่ได ้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเกอเรเม่  น ำท่ำนชม พพิิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม ท่ีเป็นศูนยก์ลำงของ

วนัแรก  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา - องัการ่า 

วนัทีส่อง อังการ่า - คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินเมืองไคมักลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม - 
โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามคิ  



  

ศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. ท่ี 9 เกิดจำกควำมคิดของชำวคริสตท่ี์ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำ โดยกำรขุดถ ้ำเป็น
จ ำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำนจำกชนเผ่ำลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศำสนำ
คริสตอี์กดว้ย อิสระเท่ียวชม และถ่ำยรูปตำมเหล่ำอำคำรบำ้นเรือนของชำวเมืองคปัปำโดเกีย ท่ีเกิดจำกกำร
ขดุ เขำ้ไปในหินภูเขำไฟ และใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยั รวมถึงใชเ้ป็นศำสนสถำนต่ำงๆ น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงาน
ทอพรม และ โรงงานเซรามิค สินคำ้คุณภำพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ให้เวลำท่ำนเลือกซ้ือตำม
อธัยำศยั 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พเิศษ! น าท่านชมโชว์ระบ าหน้าท้อง สไตล์พืน้เมือง ประเทศตุรก ี 
  เดินทางสู่ทีพ่กั ณ  RAMADA PLAZA CAPPADOCIA 5 หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมอา 

โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ส ำหรับท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำ
โดเกีย จะตอ้งออกจำกโรงแรม เวลำ 05.00 น. ชมควำมงดงำมของเมืองคปัปำโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชม
ไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชัว่โมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ USD 
250 ต่อ 1 ท่าน) ประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท
กจิกรรมนี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของท่าน น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอนย่า อดีตเมืองหลวงของอำณำจกัร เซล
จูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงท่ีส ำคญัของภูมิภำคแถบน้ี ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลิน
กบั ทศันียภำพท่ีงดงำมตำมธรรมชำติตลอดสองฝ่ังทำง ของภูมิภำคตอนกลำงของตุรกี ท่ำนจะไดช้มวิถี
ชีวติตำมชนบทและทศันียภำพท่ีสวยงำมของทุ่งหญำ้สลบักบัภูเขำ ระหวำ่งทำง น ำท่ำนแวะชม คาราวานส
ไรน์ ท่ีพกัแรมและท่ีแลกเปล่ียนสินคำ้ระหวำ่งทำงของชำวเติร์กในสมยัออตโตมนั น ำท่ำนชม พพิิธภัณฑ์
เมฟลานา ซ่ึงเล่ำกนัว่ำก่อตั้งข้ึนในรำวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลำน่ำ เจลำเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศำสนำ
อิสลำมซ่ึงก ำเนิดในอฟักำนิสถำน เดินทำงมำยงัเมืองคอนยำ่ตำมค ำเชิญของสุลต่ำนเซลจูค เพื่อเขียนบทกวี
ลึกลบัเป็นภำษำเปอร์เซีย และไดเ้สียชีวติลงในปี 1273 

วนัทีส่าม คปัปาโดเกยี - คอนย่า - พพิธิภัณฑ์เมฟลานา -  ปามุคคาเล่ 



  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล่  เมืองท่ีมีน ้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมำจำกใตดิ้นผำ่นซำกปรักหกัพงั
ของเมืองเก่ำแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้ำผำผลจำกกำรไหลของน ้ ำพุเกลือแร่ร้อนน้ีได้ก่อให้เกิด
ทศันียภำพของน ้ำตกสีขำวเป็นชั้นๆ หลำยชั้น และผลจำกกำรแขง็ตวัของแคลเซียมท ำใหเ้กิดเป็นแก่งหินสี
ขำวรำวหิมะขวำงทำงน ้ำเป็นทำงยำว ซ่ึงมีควำมงดงำมมำก เรียกปรำกฎกำรณ์น้ีวำ่ ปรำสำทปุยฝ้ำย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ PAM THERMAL HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้ ำพุเกลือแร่ร้อนท่ีซ่ึงในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่ น ้ ำพุร้อน

ดงักล่ำวรักษำโรคได ้จึงไดส้ร้ำง เมืองฮีเยรำโพลิส ลอ้มรอบ ท่ำนจะไดส้ัมผสัเมืองโบรำณอีกแห่งหน่ึงซ่ึง
สร้ำงข้ึนในสมยัโรมนั 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น ำท่ำนแวะ โรงงานเคร่ืองหนัง ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเอฟฟิซุส 
เมืองโบรำณท่ีมีกำรบ ำรุงรักษำไวเ้ป็นอยำ่งดีเมืองหน่ึงเคยเป็นท่ีอยูข่องชำวโยนก จำกกรีก ซ่ึงอพยพเขำ้มำ
ปักหลกัสร้ำงเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกำล ต่อมำถูกรุกรำนเขำ้ยึดครองโดยพวก
เปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซำนเดอร์มหำรำชภำยหลงัเม่ือโรมนัเขำ้ครอบครองก็ไดส้ถำปนำ เอฟฟิซุส ข้ึน

วนัทีส่ี่   ปราสาทปุยฝ้าย – โรงงานเคร่ืองหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ – 
บ้านของพระแม่มารี - วหิารเทพอีาร์เทมสิโบราณ 



  

เป็นเมืองหลวงต่ำงจงัหวดัของโรมนั น ำท่ำนเดินบนถนนหินอ่อนผำ่นใจกลำงเมืองเก่ำท่ีสองขำ้งทำงเต็ม
ไปด้วยซำกส่ิงก่อสร้ำงเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นโรงละครกลำงแจง้ท่ีสำมำรถจุผูช้มได้กว่ำ 
30,000 คน ซ่ึงยงัคงใช้งำนได้จนถึงปัจจุบนัน้ี น ำท่ำนชม ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ ท่ียงัคงเหลือ
ร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ำให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี หอ้งสมุดโบรำณท่ีมีวิธีกำรเก็บรักษำหนงัสือไวไ้ดเ้ป็น
อย่ำงดีทุกส่ิงทุกอย่ำงลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีควำมอ่อนหวำนและฝีมือปรำณีต  จำกนั้นน ำ
ท่ำนเขำ้ชม บ้านของพระแม่มารี ซ่ึงเช่ือกนัวำ่เป็นท่ีสุดทำ้ยท่ีพระแม่มำรีอำศยัอยู ่และส้ินพระชนมใ์นบำ้น
หลงัน้ี  น ำท่ำนเดินทำงสู่ วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยย์ุคโบรำณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียง
ซำกปรักหักพงั แต่ก็ยงัสำมำรถมองเห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ชมคอมเพล็กซ์ ท่ีประกอบด้วย 
ยมิเนเซียมเวดิอุส ท่ีพ่อคำ้และคหบดีสร้ำงข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 2 มีรูปแบบตำมควำมนิยมของโรมนัในสมยั
นั้นคือ รวมยิมเนเซียมไวก้บัโรงอำบน ้ ำท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยน ้ ำร้อน น ้ ำเยน็ และน ้ ำอุ่น ภำยในประดบัดว้ย
โมเสกและรูปป้ันต่ำงๆ สนำมกีฬำน้ีสร้ำงข้ึนในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกมำ้ เป็นจุดศูนยร์วมของชำวเอฟิ
ซุสมำแต่ตน้ ใชจ้ดัแข่งกีฬำหลำยประเภท ทั้งมวยและมวย ซ่ึงยงัคงใชง้ำนไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ทีพ่กั ณ DOUBLE TREE BY HILTON 5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเปอร์กำมมั ชมควำมสวยงำมของ วิหารอะโครโปลิส  ซ่ึงถูกกล่ำวขวญัว่ำเป็น
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยซ่ึงส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงคือ โรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ซ่ึงจุ
ผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัทำนอำหำรเดินทำงสู่ เมืองชานัคคาเล่  ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมำร์มำร่ำ ตดักบัทะเลอีเจียนซ่ึงเป็นท่ีตั้งกรุง
ทรอย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทรอย เมืองท่ีมีช่ือเสียงมำแต่ในอดีต ถูกสร้ำงข้ึนมำประมำณ 4,000 ปีมำแลว้ 
ชม ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชำญฉลำดดำ้นกลศึกของนกัรบโบรำณ 
โดยเป็นสำเหตุท ำให้กรุงทรอยแตก และสร้ำงข้ึนเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหำ
กำพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตำของตนเองอีกดว้ย  

 
 
 
 

วนัทีห้่า   วหิารอะโครโปลสิ - เมืองชานัคคาเล่  - เมืองทรอย  - ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย  



  

 
 
 
 
 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ทีพ่กั KOLIN HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า      

        

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอิสตันบูล ISTANBUL เมืองท่ีมีควำมส ำคญัท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชำกร
หนำแน่นมำกท่ีสุดในตุรกี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส  เดิมช่ือว่ำ คอน  สแตนติโนเปิล ซ่ึง
เป็นอำณำจกัรท่ียิ่งใหญ่ในประวติัศำสตร์ เป็นเมืองส ำคญัของชนเผำ่จ ำนวนมำกในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้
อิสตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่ำงกนัออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น ำท่ำน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด ำ เขำ้กบัทะเลมำร์มำร่ำ โดยมีควำม
ยำวประมำณ 32 กิโลเมตร ควำมกวำ้งเร่ิมตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวำ่ช่องแคบน้ีเป็นจุดพบ
กนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจำกควำมสวยงำมแลว้ ช่องแคบบอส  ฟอรัสยงั
เป็นจุดยุทธศำสตร์ท่ีส ำคญัยิ่งในกำรป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะท่ีล่องเรือท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ขำ้งทำงไม่วำ่จะเป็นพระรำชวงัโดลมำบำเชหรือบำ้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดำเศรษฐีทั้งหลำย 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงำมตระกำรตำทั้งส้ิน น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านช้อปป้ิง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ์ 
หรือตลำดเคร่ืองเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของฝำกคุณภำพดีไดใ้นรำคำยอ่มเยำไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองประดบั 
ชำ กำแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท ์สินคำ้อนัเล่ืองช่ือของตุรกีซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมำกมำย 

 
 

วนัทีห่ก   อสิตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -  ย่านช้อปป้ิง - ตลาดสไปซ์  



  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ทีพ่กั ณ  CROWNE PLAZA ISTANBUL HABIYE 5* หรือเทยีบเท่า            

  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระราชวงัโดลมาบาห์เช สร้ำงโดยสุลต่ำนอบัดุล เมซิด ในปี 2399 ใชเ้วลำสร้ำงถึง 30 ปี 
สร้ำงด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสำนกับตะวนัตก ตวัอำคำรยำวถึง 600 เมตร ตั้ งอยู่ริม
ชำยฝ่ังทะเลมำร์มำรำในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป จุดเด่นของวงัแห่งน้ีคือมีกำรประดบัตกแต่ง
ดว้ยควำมประณีตวิจิตรตระกำรตำมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ำย
ต่ำงๆ ท่ีมีช่ือเสียงมำก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจำกองักฤษท ำจำกแกว้คริสทลัขนำดใหญ่ท่ีสุด
ในโลกหนกัถึง 5000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสำหิน
อ่อนบนัไดทำงข้ึนห้องโถงตรงรำวท ำดว้ยไมว้อลนตั ลูกกรงรำวบนัไดท ำดว้ยแกว้คริสทลั พรมชั้นเลิศ
รำคำแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย CINAR ในตุรกี เคร่ืองแก้วเจียระไนจำกโบฮีเมีย ดีท่ีสุดในโลกของ
สำธำรณรัฐเช็ก หินอ่อนจำกอียิปตม์ำท ำห้องอำบน ้ ำ เซำน่ำ ในรูปแบบท่ีเรียกวำ่ เตอร์กิชบำธ ท่ีน่ำสังเกต
คือมีนำฬิกำวำงประดบัไวม้ำกมำย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลำ 09.06 น. อน้เป็นเวลำท่ีประธำนำธิบดีมุสตำฟำ 
เคมำล หรืออตำเติร์กถึงแก่อสัญกรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2484 แลมีรูปภำพเหมือนของสุลต่ำนหลำย
พระองค์ท่ีน่ำสนใจคือ รูปสุลต่ำนอบัดุล อำซิส ผูมี้รูปร่ำงใหญ่มำก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้ ำหนัก 200 
กิโลกรัม โปรดกีฬำมวยปล ้ำ ข่ีมำ้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่ำนองคแ์รกท่ีเสด็จเยือนต่ำงประเทศ เช่นอียปิต ์ฝร่ังเศส 
องักฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงักำรี ท่ีน่ำท่ึงและประหลำดใจก็คือ ทุกๆ อยำ่งในพระรำชวงั
เป็นของดั้งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือท ำลำยเสียหำย กำรเขำ้ชมภำยในพระรำชวงัก็ตอ้งเขำ้ชมเป็นคณะเป็น
รอบๆ มีเวลำ มีมคัคุเทศกข์องวงัน ำชมทีละห้องทีละอำคำร มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยควบคุมอยูท่ำ้ยคณะ คอยดูแล
ไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยูห่้องใดห้องหน่ึงนำนเกินไป ไม่ให้จบัตอ้งส่ิงของต่ำงๆและตอ้งสวมถุงพลำสติก
คลุมรองเทำ้ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ื้นปำร์เกตอ์นัสวยงำมตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอนัล ้ำค่ำเสียหำย 
พระรำชวงัเปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทร์และพฤหสับดี นอกจำกน้ียงัมีประตูทำงเขำ้ หอนำฬิกำ 
สวนริมทะเล อุทยำน นำฬิกำ ดอกไม้ น ้ ำพุ สระน ้ ำ รูปป้ัน รูปสลักต่ำงๆ วำงประดับไวอ้ย่ำงลงตัว 
น่ำช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่ำนแห่งออตโตมนัเป็นอยำ่งยิง่ 
 

 
 
 

วนัทีเ่จ็ด พระราชวงัโดลมาบาห์เช - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน า้เงิน - อโุมงก์เกบ็น า้เยเรบาทนั  



  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือช่ือในปัจจุบนั คือ พิพิธภณัฑ์ฮำยำโซฟีอำ หรือฮำเจียโซเฟีย 
เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์ำสนำ นิกำยออร์โธดอกส์ ต่อมำถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่ำและในปัจจุบนัไดก้ลำย
มำเป็นพิพิธภณัฑ์ สุเหร่ำเซนต์โซเฟียถือเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัให้อยู่ใน
รำยกำร 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง ซ่ึงจุดเด่นอยูท่ี่ยอดโดมขนำดมหึมำกลำงวหิำร และนบัเป็น
ตวัอย่ำงท่ีดีท่ีสุดของสถำปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์  น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน สุเหร่าสีน ้าเงิน สถำนท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิทำงศำสนำท่ีมีควำมสวยงำมอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงช่ือน้ีไดม้ำจำกสีน ้ ำเงินของกระเบ้ืองเคลือบท่ีใช้ปู
ตลอดแนวฝำผนงัดำ้นใน ถูกสร้ำงข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่ำนอำห์
เหม็ดท่ี 1  ค.ศ. 1609 ใช้เวลำสร้ำงโดยรวมแลว้ 7 ปี   น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุโมงก์เก็บน ้าเยเรบาทัน สร้ำงใน
สมยัจกัรพรรดิจสัติเนียนในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ ำส ำหรับใช้ในพระรำชวงั ส ำรองไวใ้ช้ยำมอิส
ตนับูลถูกขำ้ศึกปิดลอ้มเมือง กวำ้ง 65 เมตร ยำว 143 เมตร มีเสำค ้ำหลงัคำ 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุน ้ ำ
ไดท้ั้งหมด 80,000 ลูกบำศก์เมตร น ้ำท่ีไดส่้งผำ่นท่อมำจำกแหล่งน ้ำท่ีอยูห่่ำงออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้บั
ทะเลด ำ ท่ีมำของสถำนท่ีแห่งน้ีชวนใหข้นลุกอยูไ่ม่นอ้ย เสำคอลมัน์ หวัเสำ  และฐำนเสำน ำมำจำกซำกหกั
พงัของอำคำรหลำยแห่ง มีเสำทรงแปลกๆ อยำ่งเสำประดบัรูปศีรษะเมดูซำท่ีกลบัหวัลงและตะแคงขำ้ง 
รวมทั้งเสำหยำดน ้ำตำ ในยคุออตโตมนั 

 
16:35 น. ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี
19:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบินที ่QR244 
23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง) 

----------------- 
19:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบินที ่QR246 
23:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง) 

 
01:55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR834 
12:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 

----------------- 
02:45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR836 
13:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 

***************หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม************** 

วนัทีแ่ปด  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 



  

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร์ (บาท / ท่าน) พกัห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 
วซ่ีา 
- 

เดือน  สิงหาคม 

07 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 * วนัแม่ 29,999 29,999 29,999 8,900 - 
14 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 
18 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 
23 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
28 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 
เดือน  กนัยายน 

06 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 
09 ก.ย. 60 - 16 ก.ย. 60 QR244/QR834 28,999 28,999 28,999 8,900 - 
11 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 
13 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 
15 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 
17 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
18 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
20 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
22 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 
23 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 QR244/QR834 30,999 30,999 30,999 8,900 - 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ สำยกำรบิน QATAR AIRWAYS 
 ค่ำท่ีพกัโรงแรมระดบัมำตรำฐำนหรือเทียบเท่ำ 5 ดำว ส ำหรับพกัห้องละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์ กำรแข่งขนั

กีฬำ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยำ้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำรปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตำมควำมเหมำะสม) 

 ค่ำอำหำรครบทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร ทำงบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ินกำรเปล่ียนแปลง 
 ค่ำรถรับ – ส่งสนำมบิน และตลอดรำยกำรทวัร์ 
 ค่ำอตัรำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัน ำเท่ียว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัภยัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 



  

 หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าของบริษัท** อตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้น 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ พร้อมพนกังำนขบัรถท่ีช ำนำญทำง (ไม่รวมทิปพนกังำนขบัรถ) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำบริกำร และค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่านตลอดทริปการ

เดินทาง 
 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ฉะนั้นกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑ์น ้ ำหนกัดงัน้ี กระเป๋ำ

โหลดใตเ้คร่ืองบินจ ำนวนไม่เกินท่ำนละ 2 ใบ รวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง อำหำรท่ีสั่งเพิ่ม ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำน้ีทำงบริษทัจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเท่ียวหำกมีกำรเก็บเพิ่ม 
 ค่ำท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด 
 ค่ำยกกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 
 ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1. พำสปอร์ต 2. ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3. ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ถำ้มี) 5. สมุดบญัชีเงินฝำก (ถำ้มี) 6. รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ทำงบริษทัจะเป็นผูด้  ำเนินกำรยื่นวีซ่ำ
ให้ท่ำน โดยช ำระค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) 

 

เง่ือนไขการจอง 
 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง  
 

การยกเลกิ 
 แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 60 วนั ก่อนกำรเดินทำง คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด  
 แจง้ล่วงหนำ้ 45 – 59 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท  
 แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 44 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท  
 แจง้ล่วงหนำ้ 21 – 30 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 50% ของรำคำทวัร์ 
 แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100% ของรำคำทวัร์  
 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวนัเดินทำง, ถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด  



  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัฯ จะท ำกำรเล่ือน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้คือ ค่ำธรรมเนียมใน
กำรมดัจ ำตัว๋ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำย
กำรบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนือกำร
ควบคุมของบริษทัฯ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรณีท่ีท่ำนตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ กรุณำจองตัว๋ท่ีสำมำรถเล่ือนเวลำ และวนัเดินทำงได ้เพรำะจะมีบำง

กรณีท่ีสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนวนัเวลำบิน มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีท่ีท่ำนเป็นอิสลำม หรือแพอ้ำหำรเน้ือสัตวบ์ำงประเภท ใหท้่ำนโปรดระบุมำใหช้ดัเจน 
 กรุณำส่งรำยช่ือผูเ้ดินทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ต ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีหลงัจำกท่ีไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ หรือค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

กรณีท่ีท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวหลำยท่ำน กรุณำแจง้รำยช่ือคู่นอนกบัเจำ้หนำ้ท่ีใหท้รำบ  
 กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นำมสกุลผิด ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำ

พำสปอร์ตใหท้ำงบริษทัในกำรออกตัว๋เคร่ืองบิน 
 กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงจะตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำงตำมขอ้ตกลง มิฉะนั้นถำ้แจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ท่ีออก

เอกสำรทุกอยำ่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมในส่วนน้ี 
 หลงัจำกท่ีท่ำนไดช้ ำระค่ำมดัจ ำ และค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั ก่อนกำรเดินทำง ทำงบริษทัจะ

จดัส่งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำงใหท้่ำนทำงอีเมล ์หรือแฟกซ์ท่ีท่ำนไดร้ะบุไว ้
 รำคำทวัร์ใชต้ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดินทำงไดจ้ะตอ้งเดินทำงไป-กลบัตำมวนัเดินทำงท่ีระบุเท่ำนั้น 
 ทำงบริษทัไม่มีนโยบำยในกำรจดัคู่นอนให้แก่ลูกคำ้ท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพกัเด่ียวเพิ่ม

ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์เท่ำนั้น 
 PASSPORT ตอ้งมีอำยกุำรใชไ้ม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน ก่อนหมดอำย ุนบัจำกวนัเดินทำง ไป-กลบั 
 ลูกคำ้ท่ีเดินทำง 3 ท่ำน อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยูก่บัมำตรำฐำนโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบำง

ประเทศ ยกเวน้ เด็ก INFANT-12 ปี 
 กำรให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส ำหรับนกัท่องเท่ียวเดินทำงไปต่ำงประเทศ จะตอ้งมีกำรเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน ้ ำใจกบั

ผูใ้หบ้ริกำรในส่วนต่ำงๆ จึงรบกวนทุกท่ำนเตรียมค่ำใชจ่้ำยส่วนน้ีเพื่อมอบใหห้วัหนำ้ทวัร์ระหวำ่งกำรเดินทำง 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
เอกสำรในกำรเดินทำง  ☒  พำสปอร์ต  ☒  วซ่ีำ 
 
 
 

 



  

หมายเหตุ 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 15 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี 

ทำงบริษทัยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดโดยหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ (ถำ้มี) หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ตอ้งกำร 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์ 
และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจลต่ำงๆ 

 รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติฯลฯ โดยบริษทัจะค ำนึงถึง
ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ดินทำง
เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำยหรือส่ิงของห้ำมน ำเขำ้ประเทศ หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้  ทำงบริษทัไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนไดไ้ม่
ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถำนทูตงดออกวีซ่ำ อนัสืบเน่ืองมำจำกผูโ้ดยสำรเอง 
รวมทั้งบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ 
หรือคนต่ำงดำ้วท่ีพ  ำพกัอยูใ่นประเทศไทย 

 มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำ หรือทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทั หรือช ำระโดยตรงกบัทำงทำง
บริษทัจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบ และยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบจองทวัร์  ตุรก ี
 
ช่ือ – นามสกุลผู้จอง *:     
จ านวนผู้เดินทาง *:           ท่าน 
โทรศัพท์ทีต่ิดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:     เบอร์แฟกซ์:    
เบอร์มือถือ:    
E-MAIL *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรณเีดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ให้ตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง):  

1. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

2. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

3. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

4. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

5. ช่ือ – นามสกุล:     
เลขทีพ่าสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)  

 
ห้องพกั 1 ท่าน:           ห้อง   ห้องพกั 2 ท่าน:            ห้อง 
 
เตียงเสริม:          ห้อง   เด็กพกักบัผู้ใหญ่:            ห้อง  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวรัิต 
 
ข้อมูลเพิม่เติม: 
   
   
   
    


