
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฮไลท ์
พิเศษสุดๆ พกัโรงแรมสไตล์ถ ำ้ 1 คนื ใหคุ้ณไดสั้มผัสประสบการณ์ใหม ่

ชม เมอืงอิสตนับูล สุเหรำ่สีน ำ้เงนิ สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย  

ชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บน ำ้เยเรบำทนั 

ชมดนิแดนแห่งเทพนยิาย คปัปำโดเกยี   

ชมดนิแดนอันน่าอัศจรรย ์ปำมุคคำเล่ (ปรำสำทปุยฝ้ำย) 

ชม โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง สไตลพ์ื้นเมอืง ประเทศตุรก ี 

ชม โรงงำนเครือ่งหนงั ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังของ ประเทศตุรก ี 

ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มำ้ไมจ้ ำลองแหง่เมอืงทรอย  

ชมเมอืงอันรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจุบันคงไวเ้พียงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอรก์ำมมั  

ชม บำ้นของพระแมม่ำร ีซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศัยอยู่ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงคุณภาพที ่ตลำดสไปซ์ 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

วนัที่ 1 สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ - เตหะรำน  
 

19:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 8 เคำนเ์ตอร ์

S สำยกำรบนิ MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

** โปรดแตง่กำยดว้ยชุดสุภำพ ณ  ทำ่อำกำศยำน กรุงเตหะรำน ประเทศอิหรำ่น ** 

- สุภำพสตร:ี ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสื้อแขนยำวไมร่ดัรูป และเตรยีมผำ้ส ำหรบัส ำหรบัคลุมศรษีะ 

- สุภำพบุรุษ: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสื้อแขนยำว 

22:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นำนำชำตอิิหมำ่มโคไมน ีประเทศอิหรำ่น โดยเทีย่วบนิที ่W5050 

 

วนัที่ 2 เตหะรำน - อสิตนับูล 

 

03:45 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำน นำนำชำตอิิหมำ่มโคไมน ีประเทศอิหรำ่น โดยเทีย่วบนิที ่W5050 (เพื่อแวะ

เปลีย่นเครือ่ง) 

06:50 น. ออกเดนิทางต่อสู่ ทำ่อำกำศยำน อตำเตริก์ เมอืงอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน MAHAN AIR 

เท ีย่วบนิที ่W5112 

08:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตำเตริก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง          

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอิสตนับูล Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก

ทีสุ่ดในตุรก ีเป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็น

อาณาจักรทีย่ิ่งใหญ่ในประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมี

ชือ่เรยีกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

พระรำชวงัโดลมำบำห์เช Dolmabahce Palace สรา้งโดย

สุลต่านอับดุล เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถ ึง 30 

ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก 

ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่อง

แคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คือมีการ

ประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามีทั ้งเฟอร์นิเจอร ์

พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที่ม ี

ชือ่เสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจากอังกฤษท า

จากแกว้ครสิทัลขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรัม 

ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เสาหนิอ่อนบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท า

ดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบันไดท าดว้ยแกว้ครสิทัล พรมชัน้เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ี

เครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดที ีสุ่ดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หนิอ่อนจากอยีิปตม์าท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า 

ในรูปแบบทีเ่รยีกว่า เตอรก์ชิบาธ ทีน่่าสังเกตคอืมนีาฬิกาวางประดับไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 09.06 

น. อน้เป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล หรอือตาเตริก์ถงึแก่อสัญกรรมในวันที ่10 พฤศจิกายน 2484 

แลมรูีปภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ ีน่่าสนใจคอื รูปสุลต่านอับดุล อาซสิ ผูม้รูีปร่างใหญ่มาก สูง 195 

เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล ้า ขี่มา้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือน

ต่างประเทศ เช่นอยีิปต ์ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมน ีออสเตรยี และฮังการ ีท ีน่่าท ึง่และประหลาดใจกค็อื 

ทุกๆอย่างในพระราชวังเป็นของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้

ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคุเทศกข์องวังน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มีเจา้หนา้ที่คอยควบคุมอยู่ทา้ย

คณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึง่นานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งสิ่งของต่างๆและตอ้งสวม

ถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกันไม่ใหพ้ื้นปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสึกหรอ รวมทั ้งพื้นพรมอันล ้า

ค่าเสยีหาย พระราชวังเปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทรแ์ละพฤหัสบด ีนอกจากนียั้งมปีระตูทางเขา้ หอ

นาฬิกา สวนรมิทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปป้ัน รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว 

น่าชืน่ชมในรสนยิมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็นอย่างยิ่ง 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่าน ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า The Black Sea     

เขา้กับทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าช่องแคบนีเ้ป็นจุดพบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซึ่งนอกจาก



 

ความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอ ีกดว้ย 

ขณะทีล่่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตล์

ยุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั ้งสิ้น น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนช้อปป้ิง 

Candy Shop และ ตลำดสไปซ์ Spice Market หรอืตลำดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก

คุณภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกิสดีไลท์ สินคา้อัน

เลือ่งชือ่ของตุรกซีึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  RAMADA PLAZA TEKSTILKET HOTEL 5* หรอืเทยีบเทำ่             

 

วนัที่ 3 อสิตนับูล - ชำนคัคำเล ่ 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมภายใน สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภณัฑ์

ฮำยำโซฟีอำ หรอืฮำเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออร์

โธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์โซเฟียถ ือเป็น

สิง่ก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่ง

จุดเด่นอยู่ท ี่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็น

ตัวอย่างทีด่ที ีสุ่ดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ จากนั้น

น าท่านเขา้ชมภายใน  สุเหร่ำสีน ้ำเงิน Blue Mosque 

สถานทีศั่กดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหนึง่ ซึ่ง

ชือ่นีไ้ดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพื้นท ีซ่ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบ

เซนไทน ์  โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลา

สรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี    **หมำยเหตุ The Blue Mosque   

จะปิดต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ีค. - 15 พ.ค. 18  และจะพำทำ่นไป     

ชม Nuruosmaniye Mosque แทน  น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงกเ์ก็บน ำ้เยเรบำทนั Yerebatan Sarnici 

สรา้งในสมัยจักรพรรด ิ   จัสตเินยีนในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามอสิ

ตันบูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาค ้าหลังคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุน ้าได ้

ทัง้หมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร น ้าท ีไ่ดส่้งผ่านท่อมาจากแหล่งน ้าท ีอ่ยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเล

ด า ท ีม่าของสถานทีแ่ห่งนีช้วนใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย   เสาคอลัมน ์  หัวเสา   และฐานเสาน ามาจากซากหักพัง

ของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดูซาทีก่ลับหัวลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสา

หยาดน ้าตา ในยุคออตโตมัน 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชำนคัคำเล่ Canakkale ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่า ตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็นที่ตั ้ง

กรุงทรอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง / 315 กม.) 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  AKOL HOTEL 4* หรอืเทยีบเทำ่             

                                    

วนัที่ 4 ชำนคัคำเล ่- เปอกำมมั - อชีเมยีร ์

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย Troy เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ 

ชม ม้ำไม้จ ำลองแห่ง เมือ งทรอย Wooden Horse of Troy          

ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณ 

โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก  และ Hollywood Troy สรา้งขึ้น      

เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อ ีเลียด        

ไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

 

 

 



 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเปอรก์ำมมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิำรอะโครโปลิส Acropolis ซึ่ง

ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายซึง่สิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีม่ ีชื่อเสียงคือ โรงละครที่ชัน

ทีสุ่ดในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน  

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  DOUBLE TREE BY HILTON IZMIR 5* หรอืเทยีบเทำ่             

                                       

วนัที่ 5 อชีเมยีร ์- คูซำดำซ ี- เอฟฟิซุส - ปำมุคคำเล ่

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซำดำสึ Kusadasi เป็นท่าเรือ

ธรรมชาติท ี่ใชม้าตั้งแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากที่ตกเป็น

อาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็น

วเิซยีรแ์ห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และ สุสต่านออสมันที่ 2        

ไดส้รา้งสุเหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองที่

พักส าหรับกองคาราวาน เพื่อใหคู้ซาดาสเึป็นเมอืงท่าท ี่เหมาะ

ในการท าการคา้ระหว่างยุโรป  และแอฟรกิาใต ้  และคูซาดาสึ

เพิ่งเป็น   ท ีน่ยิมของนักท่องเท ีย่วเมือ่ปี  ค.ศ. 1980  (ใชเ้วลา

ในเดนิทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง / 243 กม.) ระหว่างทางแวะ 

โรงงำนเครือ่งหนงั  ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรกี  น าท่านเดินทางสู่  เมืองเอฟฟิซุส City of 

Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ่ง

อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดย

พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุส ขึ้น

เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าท ีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ย

ซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีท ีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30 ,000 คน    

ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี ้น าท่านชม หอ้งอำบน ำ้แบบโรมนัโบรำณ Roman Bath ที่ยังคงเหลือ

ร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี ้หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี

ทุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมือปราณีต จากนั้นน าท่านเขา้ชม   

บำ้นของพระแมม่ำร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และ

สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก

ปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนีไ้ดก้่อใหเ้ก ิด

ทัศนยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า ปราสาทปุยฝ้าย (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง / 203 กม.) 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที่ 6 ปำมุคคำเล ่- คปัปำโดเกยี 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ึง่ในอดตีกาลชาวโรมันเชื่อว่า น ้าพุรอ้นดังกล่าว

รักษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮีเยรำโพลิส Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดสั้มผัสเมอืงโบราณอกีแห่งหนึ่ง

ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยโรมัน 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

เดนิทางสู่ เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ภูีมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึง่ในอดตีกาลมกีระแส

ลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นท ีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท า

ของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาได ้

อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ดว้ยภูมลัิกษณ์ต่างๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่ว่า ดนิแดนแห่งเทพ



 

นยิาย หรอืดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกอีกีดว้ย 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

**พเิศษ** น ำทำ่นชมโชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง สไตลพ์ื้นเมอืง ประเทศตุรก ี 

ทีพ่กั  UCHISAR CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ ำ้ หรอืเทยีบเทำ่ **กรณี โรงแรมเต็ม เรำจะเปลี่ยนไปพกั

โรงแรมอื่นทีม่ำตรฐำน 5 ดำว หรอืระดบัเดยีวกนั** 

 

วนัที่ 7 คปัปำโดเกยี - เกอเรเม ่- องักำรำ่ 

 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคำ่ทวัร  ์

ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. 

ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ท ีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่า

ขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์หากลูกคา้ช าระเงนิสดหนา้งาน ราคา 230 USD ต่อ 1 ท่าน หรือหากช าระ

ดว้ยบัตรเครดติหนา้งาน ราคา 240 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัทีท่ ำจำกเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมกำร

ขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนีข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทำ่น**  

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองเกอ เร เม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภ ัณฑ์กลำงแจ้งเมือง เกอ เร เม ่           

Goreme Open Air Museum ทีเ่ป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. ท ี ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ ีต่อ้งการเผยแพร่

ศาสนา   โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์ และยังเป็น

การป้องกันการรุกราน จากชนเผ่าลัทธิอ ื่นท ี่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนา

ครสิตอ์กีดว้ย  อสิระท่านไดเ้ท ีย่วชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคาร

บา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ท ีเ่กดิจากการขุดเขา้ไปในหิน

ภูเขาไฟ และใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โรงงำนทอพรม Carpet Factory และ 

โรงงำนเซรำมคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่าน

เลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลงไป เพื่อใช ้

เป็นทีห่ลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมัยท าสงคราม ซึ่งนครใตด้ินที่ขึ้นชื่อและมี

นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมกัลี Underground City 

Derinkuyu or Kaymakli ทีม่คีวามลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึท ีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ 

และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหัศจรรย์ท ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษย์อย่าง

หนึง่ก็ว่าได ้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองักำรำ่ Ankara เป็นเมอืงหลวงของประเทศตุรกแีละเป็นเมอืงหลวงของ

จังหวัดอังการา อังการาเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ตั้งอยู่ในจังหวัดอังการาอยู่ท ี่ระดับ

ความสูงเฉลีย่ 938 เมตร มปีระชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน อังการาตัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึ

เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทัง้ทางธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกี และเป็นที่ตั ้งของ

สถานทูตประเทศต่างๆ อังการายังเป็นศูนย์กลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศูนย์กลางของการ

คา้ขาย 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที่ 8 องักำรำ่ - เตหะรำน 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

               ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบกำ้ เมอืงองักำรำ่ ประเทศตุรก ี

11:30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นำนำชำตอิิหมำ่มโคไมน ีประเทศอิหรำ่น โดยเทีย่วบนิที ่W5119  

15:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นำนำชำตอิิหมำ่มโคไมน ีประเทศอิหรำ่น  (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 

22:10 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เท ีย่วบนิที ่W5051 



 

วนัที่ 9 สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 
 

07:25 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

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

หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซ่ีำ 

- 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

01 พ.ย. 61 - 09 พ.ย. 61  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

08 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

15 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

22 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

เดอืน  ธันวาคม 

06 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 * วันรัฐธรรมนูญ 32,927 32,927 31,927 5,900 - 

13 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

27 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 * วันปีใหม่ 34,927 34,927 33,927 5,900 - 

เดอืน  มกราคม 

10 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

17 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

24 ม.ค. 62 - 01 ก.พ. 62  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

เดอืน  กุมภาพันธ ์

08 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

15 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 * วันมาฆบูชา 32,927 32,927 31,927 5,900 - 

21 ก.พ. 62 - 01 ม.ีค. 62  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

เดอืน  มนีาคม 

01 ม.ีค. 62 - 09 ม.ีค. 62  28,927 28,927 27,927 5,900 - 

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

 กรณีท ีท่่านตอ้งออกต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองต๋ัวทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีท ีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ท ีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณีท ีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ท ีใ่หท้ราบ  

 กรณีท ีอ่อกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกต๋ัวเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิท

จะจัดส่งใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้่านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ

เท่านัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท ีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีท ีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิ่มตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ท ีเ่ดนิทาง 3 ทำ่น อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิตสิ าหรับนักท่องเท ีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื่อเป็นสินน ้าใจ

กับผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหหั้วหนา้ทัวรร์ะหว่างการเดนิทาง 



 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ MAHAN AIR 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดำว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ท ีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทำ่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เก ิน 30 กิโลกรมั และกรณีถ ือขึ้นเครื่องไดไ้ม่เก ิน 5 

กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท ีย่วหากมกีารเก็บเพิ่ม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท ีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่

ท ีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น

ผูด้ าเนนิการยื่นวซ่ีาใหท้่าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 

 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  
 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซ่ีา 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท ีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยินดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักค่าธรรมเนยีมวซ่ีา (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตุสุดวสัิยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดย

บรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมือง

หา้มผูเ้ดนิทางเนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความ

ประพฤตส่ิอไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจ

คนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท ี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบ

เนือ่งมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสาร

เขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 



 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิท นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก  

 

กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บำท ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง 

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15-20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

กำรยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่ามัดจ าท่านละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 

 ยกเลิกกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท ีเ่กดิเหตุสุดวสัิย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของ

สายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ท ี่เก ิดขึ้น

เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์ ตุรก ี
 

ชือ่ – นำมสกุลผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     

วนัเดนิทำง *:     

 

รำยช ือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ –  นำมสกุล:    

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

2. ชือ่ –  นำมสกุล:    

เลขท ีพ่ำสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ –  นำมสกุล:    

เลขท ีพ่ำสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ –  นำมสกุล:    

เลขท ีพ่ำสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ –  นำมสกุล:    

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง  

อำหำร: ☐  ไม่ทำนเน ือ้ววั ☐  ไม่ทำนเน ือ้หมู ☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

   


