
 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wonder Turkey 
9 วนั 6 คนื 
 

• ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนํี$าเงิน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
• พเิศษ เขา้ชมสวนผลไม ้และสวนดอกไม ้ที�มใีนแตล่ะชว่งของเดอืน 
• ชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
• ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
• ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
• ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้าํลองแหง่เมอืงทรอย  
• ชมเมอืงอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ที�ปัจจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรกัหกัพงั เมอืงเอฟฟิซสุ และ เมอืงเปอรก์ามมั  
• ชม บา้นของพระแม่มาร ีซ ึ�งเช ื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแม่มารอีาศยัอยู่ 
• ชอ้ปปิ0งสนิคา้พื 0นเมอืงคณุภาพที� ตลาดสไปซ ์

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัที: 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตหะราน 
 
19:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั0น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์S สายการ

บนิ Mahan Air โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสื $อแขนยาวไม่รดัรูป และเตรยีมผา้สาํหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื $อแขนยาว 

 
22:35 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน อหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น โดยเที�ยวบนิที� W5050 
 
วนัที: 2  เตหะราน - อสิตนับูล 
 
03:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น (เพื�อแวะเปลี�ยนเคร ื�อง) 
 
06:50 น. ออกเดนิทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Mahan Air เที�ยวบนิที� 

W5112 
 
08:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรกี หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง นําท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมืองที�มีความสําคญัที�สุดและเป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่นมากที�สุดในตุรก ี
เป็นเมืองที�ต ั0งอยู่ รมิชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดิมชื�อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ�งเป็นอาณาจกัรที�ยิ�งใหญ่ใน
ประวตัศิาสตร ์เป็นเมืองสําคญัของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนั0น จงึส่งผลใหอ้สิตนับูลมีช ื�อเรยีกแตกต่างกนัออกไป 
เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิ0ล เป็นตน้ จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce 
Palace สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบ
ตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตั0งอยู่รมิชายฝั�งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับน
ฝั�งทวปียโุรป จดุเดน่ของวงัแห่งนี0คอืมกีารประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีั0งเฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ 
เคร ื�องแกว้เจยีระใน และรปูเขยีน รปูถ่ายต่างๆ ที�มชี ื�อเสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจากองักฤษทําจาก
แกว้ครสิทลัขนาดใหญ่ที�สุดในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดยีวที�ใหญ่ที�สุดใน
โลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขึ 0นหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดทําดว้ยแกว้ครสิทลั พรมช ั0นเลศิราคา
แพงที�สุดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ีเคร ื�องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมีย ดทีี�สุดในโลกของสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจาก
อยีปิตม์าทําหอ้งอาบนํ0า เซาน่า ในรปูแบบที�เรยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ ที�น่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรอืน
จะชี 0บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาที�ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรอือตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัที� 10 
พฤศจกิายน 2484 แลมรีูปภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ี�น่าสนใจคอื รูปสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผูม้รีูปรา่งใหญ่
มาก สูง 195 เซนติเมตร มีนํ0าหนัก 200 กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํ 0า ขี�มา้ ยิ�งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกที�เสด็จเยือน
ตา่งประเทศ เชน่อยีปิต ์ฝร ั�งเศส องักฤษ เบลเยี�ยม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีที�น่าทึ�งและประหลาดใจก็คอื ทุกๆอย่าง
ในพระราชวงัเป็นของดั0งเดมิ มิไดถู้กขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็น
รอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศกข์องวงันําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ที�คอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถว
ไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ�งนานเกนิไป ไม่ใหจ้บัตอ้งสิ�งของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื�อป้องกนั
ไม่ใหพ้ื 0นปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทั0งพื 0นพรมอนัลํ 0าค่าเสยีหาย พระราชวงัเปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนั
จนัทรแ์ละพฤหสับด ีนอกจากนี0ยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนรมิทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้นํ0าพุ สระนํ0า รูปปั0น 
รปูสลกัตา่งๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าชื�นชมในรสนิยมของสลุตา่นแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิ�ง 

 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
เที:ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เช ื�อมทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั
ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเร ิ�มตั0งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กโิลเมตร ถือว่าชอ่งแคบนี0เป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวปียโุรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซึ�งนอกจากความสวยงามแลว้ 
ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี�สําคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะที�ล่องเรอืท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีั0งหลาย ซึ�ง
ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั0งสิ 0น  
 
 
 

 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปปิ0ง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเคร ื�องเทศ ท่านสามารถ
เลือกซื 0อของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเคร ื�องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดีไลท ์
สนิคา้อนัเลื�องชื�อของตรุกซี ึ�งมใีหเ้ลอืกซื 0อมากมาย 

 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
คํ:า บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 
 
ที:พกั  Golden Way Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที: 3  อสิตนับูล - ชานคัคาเล่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมภายใน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชื�อในปัจจุบนั คอื พิพิธภณัฑฮ์ายา
โซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมา
ถูกเปลี�ยนเป็นสุเหรา่ และในปัจจบุนัไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่ง
หนึ�ง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึ�งจุดเด่นอยู่ที�ยอดโดมขนาดมหึมากลาง
วหิาร และนับเป็นตวัอย่างที�ดทีี�สดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
 
 
 

 
 
 
นําท่านเขา้ชมภายใน สุเหรา่สนํี$าเงิน Blue Mosque สถานที�ศกัดิ gสทิธิ gทางศาสนาที�มคีวามสวยงามอกีแห่งหนึ�ง ซ ึ�ง
ช ื�อนี0ไดม้าจากสีนํ0าเงินของกระเบื 0องเคลือบที�ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึ 0นบนพื 0นที�ซ ึ�งเคยเป็นวงัของ
จกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที� 1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี  
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
นําท่านเดนิทางสู่ อโุมงกเ์ก็บนํ$าเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียนในปี ค.ศ. 532 
เพื�อเป็นที�เก็บนํ0าสาํหรบัใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามอสิตนับูลถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร 
มเีสาคํ 0าหลงัคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จนํุ0าไดท้ั0งหมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร นํ0าที�ไดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งนํ0าที�
อยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้บัทะเลดํา ที�มาของสถานที�แห่งนี0ชวนใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลมัน ์หวัเสา และฐาน
เสานํามาจากซากหกัพงัของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดบัรูปศรีษะเมดูซาที�กลบัหวัลงและตะแคง
ขา้ง รวมทั0งเสาหยาดนํ0าตา ในยุคออตโตมนั 

 
 
 

 
 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล่ Canakkale ซึ�งตั0งอยู่รมิทะเลมารม์ารา่ ตดักบัทะเลอเีจยีนซึ�งเป็นที�ต ั0งกรุงทรอย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั�วโมง / 315 กม.) 

 
คํ:า บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 
 
ที:พกั  Kolin Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า             
 
 
 
วนัที: 4  ทรอย - เปอกามมั - อชีเมยีร ์



 

   

 

  

  

  

 

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย Troy เมืองที�มีช ื�อเสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึ 0นมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้

ไมจ้ําลองแห่งเมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึ�งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของ
นักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก และ Hollywood Troy สรา้งขึ 0นเพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยวจากทั�วโลก
ที�หลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

 
 
 

 
 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลิส Acropolis ซ ึ�งถูก

กล่าวขวญัวา่เป็นประหนึ�งดนิแดนในเทพนิยายซึ�งสิ�งกอ่สรา้งที�มขีนาดใหญ่ที�มชี ื�อเสยีงคอื โรงละครที�ชนัที�สุดในโลก ซึ�งจุ
ผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน  

 
คํ:า บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 
 
ที:พกั  Armis Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที: 5  คูซาดาซ ี- เอฟฟิซสุ - ปามุคคาเล่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ Kusadasi เป็นท่าเรอืธรรมชาติที�ใชม้าตั0งแต่ก่อนครสิตกาล หลงัจากที�ตกเป็น
อาณาจกัรออตโตมนั มหาเสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสุลตา่นอาหเ์หม็ดที� 1 และสุสต่านออสมนัที� 2 
ไดส้รา้งสุเหรา่คาไลชแิละโรงอาบนํ0า ตลอดจนกําแพงเมืองที�พกัสําหรบักองคาราวาน เพื�อใหคู้ซาดาสึเป็นเมืองท่าที�
เหมาะในการทําการคา้ระหวา่งยโุรปและแอฟรกิาใต ้และคูซาดาสเึพิ�งเป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวเมื�อปี ค.ศ. 1980 (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช ั�วโมง / 243 กม.) ระหว่างทางแวะ โรงงานเครื:องหนัง ซ ึ�งมีช ื�อเสยีงโด่งดงัของประเทศ
ตุรก ีนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟฟิซสุ City of Ephesus เมอืงโบราณที�มกีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ�งเคย
เป็นที�อยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซึ�งรุง่เรอืงขึ 0นในศตวรรษที� 6 กอ่นครสิตกาล ต่อมา
ถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได ้
สถาปนา เอฟฟิซสุ ขึ 0นเป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที�สองขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 
คน ซึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี0 นําท่านชม หอ้งอาบนํ$าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ที�ยงัคงเหลอืรอ่งรอย
ของหอ้งอบไอนํ0าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี0 หอ้งสมุดโบราณที�มวีธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทุีกสิ�งทุกอย่างลว้น
เป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที�มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต จากนั0นนําท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ี
House of  Virgin Mary ซ ึ�งเช ื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแม่มารอีาศยัอยู่ และสิ 0นพระชนมใ์นบา้นหลงันี0  



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 

 
 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองที�มีนํ0าพุเกลือแรร่อ้นไหลทะลุขึ 0นมาจากใตด้ินผ่านซาก
ปรกัหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรกีก่อนที�ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของนํ0าพุเกลือแรร่อ้นนี0ไดก้่อใหเ้กิด
ทศันียภาพของนํ0าตกสขีาวเป็นช ั0นๆ หลายช ั0น และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะ
ขวางทางนํ0าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์0ว่า ปราสาทปุยฝ้าย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ช ั�วโมง / 203 กม. 

  
คํ:า  บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร  
 
ที:พกั  Ninova Thermal Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที: 6  ปามุคคาเล่ - คปัปาโดเกยี 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งนํ0าพุเกลอืแรร่อ้นที�ซ ึ�งในอดตีกาลชาวโรมนัเช ื�อวา่ นํ0าพุรอ้นดงักลา่วรกัษาโรคได ้
จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมอืงโบราณอกีแห่งหนึ�งซ ึ�งสรา้งขึ 0นในสมยัโรมนั 
**พิเศษ** ระหว่างทางนําท่านสู่ เมอืงอสิปารต์า Isparta เป็นเมืองทางตะวนัตกของตุรกแีละเป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดั อสิปารต์า ซึ�งเป็นที�รูจ้กักนัดใีนชื�อของ City of Roses ไม่เพยีงแต่ขึ 0นชื�อเร ื�องของดอกกุหลาบเท่านั0น ไม่ว่าจะ
เป็นดอกลาเวนเดอร ์ดอกลลิลี� สวนเชอร ี� สตรอเบอรร์ ี� และองุ่นอกีดว้ย **ท่านสามารถดูรายละเอยีดในตารางทา้ย
โปรแกรมไดว้า่ชว่งพเีรยีดไหน จะไดเ้ขา้ชมสวนผลไม ้หรอืดอกไมช้นิดไหน** 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

  
 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซ ึ�งในอดีตกาลมีกระแสลาวา
ภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื 0นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระทําของธรรมชาต ิ
โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคปัปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา 
และน่าอศัจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณต์่างๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์นดนิจนไดช้ ื�อว่า ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรอืดนิแดนแห่งปล่อง
นางฟ้า Fairy Chimney คปัปาโดเกยียงัไดร้บัการแต่งตั0งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมแห่งแรกของตรุกอีกีดว้ย 

 
คํ:า  บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** นําท่านชมโชวร์ะบําหน้าทอ้ง สไตลพ์ื 0นเมอืง ประเทศตรุก ี 
 
 

 
 
 
ที:พกั  Arasya Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที: 7  คปัปาโดเกยี - เกอเรเม่ - องัการา่ 
 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์



 

   

 

  

  

  

 

 

สําหรบัท่านใดที�สนใจขึ 0นบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. ชมความ
งดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง  (ค่าขึ $นบอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทวัร ์หากลูกคา้ชําระเงินสดหน้างาน ราคา 230 USD ต่อ 1 ท่าน หรอืหากชําระดว้ยบตัร
เครดติหน้างาน ราคา 240 USD ตอ่ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที:ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึ $นบอลลูน 
และเครื:องรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนี$ขึ $นอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน** 

 
 
 

 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม่ Goreme นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ Goreme Open Air 
Museum ที�เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที� 9 เกิดจากความคิดของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่
ศาสนา โดยการขดุถํ 0าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผ่าลทัธอิื�นที�ไม่เห็นดว้ย
กบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเที�ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคปัปาโดเกยี ที�เกดิจากการ
ขดุเขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั รวมถึงใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม 
Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึ 0นชื�อของประเทศ
ตรุก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซื 0อตามอธัยาศยั 
 

 
 

 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
เที:ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เมืองคปัปาโดเกยีมี นครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพื 0นดินลงไป เพื�อใชเ้ป็นที�
หลบซอ่นของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศกึในสมยัทําสงคราม ซึ�งนครใตด้ินที�ขึ 0นช ื�อและมีนักท่องเที�ยวไปเยี�ยม
เยยีนเยอะที�สุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงไคมกัล ีUnderground City Derinkuyu or Kaymakli ที�มคีวาม
ลกึถงึ 11 ช ั0น (ลกึที�สดุที� 85 เมตร) พรอ้มทั0งยงัมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ 
ซึ�งนครใตด้นินับเป็นสิ�งมหศัจรรยท์ี�สรา้งจากฝีมือมนุษยอ์ย่างหนึ�งก็ว่าได ้นําท่านเดินทางสู่ เมอืงองัการา่ Ankara 
เป็นเมอืงหลวงของประเทศตุรกแีละเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัองัการา องัการาเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอสิ
ตนับูล ตั0งอยู่ในจงัหวดัองัการาอยู่ที�ระดบัความสูงเฉลี�ย 938 เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน องัการาตั0งอยู่
บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัทั0งทางธรุกจิและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรฐับาล
ตุรกี และเป็นที�ต ั0งของสถานทูตประเทศต่างๆ องัการายงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทําใหเ้ป็น
ศนูยก์ลางของการคา้ขาย 

 
 
 

 
 
 
คํ:า  บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 
 
ที:พกั  Bera Hotel 5* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที: 8  องัการา่ - เตหะราน 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตุรก ี
 
11:00 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน อหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น โดยเที�ยวบนิที� W5119  
 
14:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น (เพื�อแวะเปลี�ยนเคร ื�อง) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เที�ยวบนิที� W5051 
 
วนัที: 9  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
07:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดี:ยว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  มถินุายน 

06 ม.ิย. 62 - 14 ม.ิย. 62 * Cherry 27,900 27,900 27,900 6,900 - 

13 ม.ิย. 62 - 21 ม.ิย. 62 * Cherry 27,900 27,900 27,900 6,900 - 

20 ม.ิย. 62 - 28 ม.ิย. 62 * Strawberry 28,900 28,900 27,900 6,900 - 

27 ม.ิย. 62 - 05 ก.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  กรกฎาคม 

04 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 * Strawberry 

* วนัอาสาฬหบูชา 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

18 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

25 ก.ค. 62 - 02 ส.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

01 ส.ค. 62 - 09 ส.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

08 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 * Strawberry 

* วนัแม่ 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

15 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

22 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

29 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. �� * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

05 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 



 

   

 

  

  

  

 

 

12 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

19 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 * Grape 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

26 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  ตลุาคม 

03 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 * Strawberry 

* วนัสวรรคต ร. 9 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 * Strawberry 

* วนัปิยมหาราช 

31,900 31,900 30,900 6,900 - 

24 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62 * Strawberry 29,900 29,900 28,900 6,900 - 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีที�ท่านตอ้งออกตัoวเคร ื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัoวที�สามารถเลื�อนเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที�สาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั0นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั0งสิ 0น 

• กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื0อสตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที�หลงัจากที�ไดช้าํระค่ามดัจาํทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที�เหลอื กรณีที�

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรณุาแจง้รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ  
• กรณีที�ออกตัoวเคร ื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกุลผดิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ให ้

ทางบรษิทัในการออกตัoวเคร ื�องบนิ 
• กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั0นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที�ออกเอกสาร

ทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี0 
• หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํ และค่าทวัรส์่วนที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะจดัส่งใบนัด

หมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ท่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ัoวเคร ื�องบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื�อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที�ระบุเท่านั0น 
• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กล่กูคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจา่ยคา่พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�

ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั0น 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พกัเดี�ยว) ขึ 0นอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบางประเทศ 

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที�ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็นสนินํ0าใจกบัผูใ้หบ้รกิาร

ในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี0เพื�อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราค่าบรกิารนี$รวม 

• คา่ตัoวเคร ื�องบนิระหวา่งประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Mahan Air 
• ค่าที�พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ gในการยา้ยพกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทุกมื 0อ ตามที�ระบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ gนการเปลี�ยนแปลง 
• คา่รถรบั-สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบุไวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 



 

   

 

  

  

  

 

 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื 0อประกนัการเดินทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเร ื�องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบี 0ยประกนัเร ิ�มตน้ 390 บาท ขึ 0นอยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารนี$ไม่รวม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
• คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 USD /ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่านํ0าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบินกําหนด ฉะนั0นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์0าหนักดงันี0 กระเป๋าโหลดใต ้

เคร ื�องบนิจาํนวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ 0นเคร ื�องไดไ้ม่เกนิ 5 กโิลกรมั 
• คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�ส ั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสาํหรบัราคานี0ทางบรษิทัจะไม่รวมคา่ภาษีท่องเที�ยวหากมกีารเก็บเพิ�ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
• คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกาํหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถิ�นที�อยู่ 4. 

สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายส ี2 นิ0ว 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ําเนินการยื�นวซีา่ใหท่้าน 
โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเร ื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะ
ยื�นวซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ gยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึ�งในกรณีนี0 ทางบรษิทั
ยนิดคีนืเงนิใหท้ั0งหมดโดยหกัคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื�นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิัทขอสงวนสิทธิ gที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์0 เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี0เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอีกคร ั0งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั� งบนเคร ื�อง และโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี0อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื�องจากความล่าชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคญั และบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทางเนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรอืสิ�งของหา้ม
นําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั0งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�สถานทูต
งดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั0งบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที�พําพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มสีทิธิ gในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั0งสิ 0นแทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทักาํกบัเท่านั0น 

5. เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมดัจํา หรอืทั0งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทัจะถอืว่า
ท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษิทัที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั0งหมด 

 
 

เงื:อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืสาํรองที:นั:ง 

• กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจาํ งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั0นจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง  



 

   

 

  

  

  

 

 

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํท ั$งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 5,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดาํเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ั$งหมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ gที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ gที�จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 

อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกดิขึ 0นเหนือการควบคุมของ
บรษิทั 



 

   

 

  

  

  

 

 

ใบจองทวัร ์ ตุรก ี
 
ชื:อ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ี:ตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชื:อผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชื:อ – นามสกุล:    
เลขที:พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชื:อ – นามสกุล:    
เลขที:พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชื:อ – นามสกุล:    
เลขที:พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชื:อ – นามสกุล:    
เลขที:พาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชื:อ – นามสกุล:    
เลขที:พาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนื$อววั ☐  ไม่ทานเนื$อหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิ:มเตมิ: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 


