
 

 
 

FANTASTIC TURKEY มหศัจรรยต์ุรก ี 

จุดเด่น 
 

• พเิศษสดุๆ พกัโรงแรมสไตลถํ์ 'า 1 คนื ใหค้ณุไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่ 
• ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนํี 'าเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
• ชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บนํ'าเยเรบาทนั 
• ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี   
• ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
• ชม โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์ื+นเมอืง ประเทศตรุก ี 
• ชม โรงงานเครื=องหนงั ซึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดงัของ ประเทศตรุก ี 
• ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจํ้าลองแหง่เมอืงทรอย  
• ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ที�ปัจจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอร์

กามมั  
• ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแม่มารอีาศัยอยู่ 
• ชอ้ปปิ+งสนิคา้พื+นเมอืงคณุภาพที� ตลาดสไปซ ์



 

 

ชื=อโปรแกรม FANTASTIC TURKEY มหศัจรรยต์ุรก ี  
จํานวน 9 วนั 6 คนื 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที= 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - เตหะราน  

 
19:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั +น 4 ประตูทางเขา้ 8 

เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
** โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ณ  ทา่อากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 
- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสื'อแขนยาวไมร่ดัรูป และเตรยีมผา้สําหรบัสําหรบั
คลมุศรษีะ 
- สภุาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื'อแขนยาว 
 

22:35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิมา่มโคไมน ีประเทศอหิรา่น โดยเที�ยวบนิที� W5050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที= 2 เตหะราน - อสิตนับูล 

 
03:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมน ีประเทศอหิร่าน โดยเที�ยวบนิที� W5050 

(เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 
06:50 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

MAHAN AIR เที�ยวบนิที� W5112 
 
08:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้

เมอืง  
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงที�มคีวามสําคัญที�สุดและเป็นเมอืงที�มปีระชากร

หนาแน่นมากที�สดุในตรุก ีเป็นเมอืงที�ตั +งอยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชื�อวา่ คอนสแตนติ
โนเปิล ซึ�งเป็นอาณาจักรที�ยิ�งใหญ่ในประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณ
นั+น จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีื�อเรยีกแตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิ+ล เป็นตน้ 
จากนั+นนําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce Palace สรา้งโดยสลุต่านอับ
ดุล เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวันออก
ผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตั +งอยู่รมิชายฝั�งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอส
ฟอรัสบนฝั�งทวปียโุรป จดุเดน่ของวังแห่งนี+คอืมกีารประดับตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามี
ทั +งเฟอรน์ิเจอร ์พรม โคมไฟ เครื�องแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ ที�มชี ื�อเสยีงมาก ไดแ้ก ่
โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจากอังกฤษทําจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญ่ที�สดุในโลกหนักถงึ 5000 
กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวที�ใหญ่ที�สดุในโลก เสาหนิอ่อนบันไดทางขึ+น
หอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ครสิทัล พรมชั +นเลศิราคาแพงที�สดุใน



 

โลก ทอโดย Cinar ในตุรก ีเครื�องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมีย ดทีี�สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หนิ
ออ่นจากอยีปิตม์าทําหอ้งอาบนํ+า เซาน่า ในรูปแบบที�เรยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ ที�น่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวาง
ประดับไวม้ากมาย ทุกเรอืนจะชี+บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาที�ประธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล หรื
ออตาเตริ์กถงึแก่อสัญกรรมในวันที� 10 พฤศจกิายน 2484 แลมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลาย
พระองคท์ี�น่าสนใจคอื รูปสลุตา่นอับดลุ อาซสิ ผูม้รีูปร่างใหญ่มาก สงู 195 เซนตเิมตร มนํี+าหนัก 200 
กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปลํ+า ขี�มา้ ยิ�งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกที�เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่นอยีปิต ์
ฝรั�งเศส องักฤษ เบลเยี�ยม เยอรมน ีออสเตรยี และฮงัการ ีที�น่าทึ�งและประหลาดใจก็คอื ทกุๆอยา่งใน
พระราชวงัเป็นของดั +งเดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชม
เป็นคณะเป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคุเทศกข์องวังนําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ที�คอยควบคุมอยู่
ทา้ยคณะ คอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึ�งนานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งสิ�งของตา่งๆและ
ตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลมุรองเทา้ทุกคน เพื�อป้องกันไม่ใหพ้ื+นปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทั +ง
พื+นพรมอันลํ+าคา่เสยีหาย พระราชวงัเปิดทกุวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทรแ์ละพฤหัสบด ีนอกจากนี+
ยังมปีระตทูางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อทุยาน นาฬกิา ดอกไม ้นํ+าพุ สระนํ+า รูปปั+น รูปสลักตา่งๆ 
วางประดบัไวอ้ยา่งลงตัว น่าชื�นชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิ�ง 

 
 

 
 
เที=ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา The Black 
Sea เขา้กับทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเริ�ม
ตั +งแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่ชอ่งแคบนี+เป็นจดุพบกันของสดุขอบทวปียุโรปและสดุขอบ
ทวปีเอเชยี ซึ�งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยุทธศาสตรท์ี�สาํคญัยิ�งในการ
ป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะที�ล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น
พระราชวังโดลมาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีั +งหลาย ซึ�งลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทั +งสิ+น นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิ' ง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market 
หรือตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลือกซื+อของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็น
เครื�องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลื�องชื�อของตุรกซีึ�งมใีหเ้ลอืกซื+อ
มากมาย 
 



 

 

 
 

คํ=า บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร 
 
ที=พกั  RAMADA PLAZA TEKSTILKET HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัที= 3 อสิตนับูล - ชานคัคาเล ่ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื�อในปัจจุบัน คือ 
พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิต์
ศาสนา นิกายออร์โธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี�ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพิพิธภัณฑ ์
สเุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�ง และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 
สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ซึ�งจุดเดน่อยูท่ี�ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที�ดี
ที�สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ นําท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าสนํี'าเงนิ Blue Mosque 
สถานที�ศักดิgสทิธิgทางศาสนาที�มคีวามสวยงามอกีแห่งหนึ�ง ซึ�งชื�อนี+ไดม้าจากสนํี+าเงนิของกระเบื+อง
เคลอืบที�ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึ+นบนพื+นที�ซึ�งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์
โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที� 1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี **หมายเหตุ The Blue 
Mosque จะปิดต ั'งแต่วนัที= 1 มี.ค.-15 พ.ค. 18 และจะพาท่านไปชม Nuruosmaniye 
Mosque แทน นําท่านเดนิทางสู่ อุโมงกเ์ก็บนํ'าเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัย
จักรพรรดจัิสตเินยีนในปี ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ+าสําหรับใชใ้นพระราชวัง สาํรองไวใ้ชย้ามอสิตนับลู
ถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคํ+าหลังคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว จุนํ+า
ไดท้ั +งหมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร นํ+าที�ไดส้ง่ผ่านท่อมาจากแหล่งนํ+าที�อยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร 
ใกลก้ับทะเลดํา ที�มาของสถานที�แหง่นี+ชวนใหข้นลกุอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานํามา
จากซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดซูาที�กลับหัวลง
และตะแคงขา้ง รวมทั +งเสาหยาดนํ+าตา ในยคุออตโตมัน 
 
 

 
 
เที=ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale ซึ�งตั +งอยู่รมิทะเลมารม์าร่า ตัดกับทะเลอเีจยีนซึ�ง
เป็นที�ตั +งกรุงทรอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง / 315 กม.) 

 
คํ=า บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร 



 

 
ที=พกั  AKOL HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่             
                                    

วนัที= 4 ชานคัคาเล ่- เปอกามมั - อชีเมยีร ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงที�มชี ื�อเสยีงมาแตใ่นอดตี ถูกสรา้งขึ+นมาประมาณ 4,000 ปี

มาแลว้ ชม มา้ไมจํ้าลองแหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึ�งเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์
อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก และ Hollywood 
Troy สรา้งขึ+นเพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�หลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของ

ตนเองอกีดว้ย 
 
 

 
 
เที=ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลิส 

Acropolis ซึ�งถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึ�งดนิแดนในเทพนิยายซึ�งสิ�งก่อสรา้งที�มีขนาดใหญ่ที�มี
ชื�อเสยีงคอื โรงละครที�ชนัที�สดุในโลก ซึ�งจผุูช้มไดถ้งึ 10,000 คน  

 
คํ=า บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร 
 
ที=พกั  DOUBLE TREE BY HILTON IZMIR 5* หรอืเทยีบเทา่             
                                       

วนัที= 5 อชีเมยีร ์- คซูาดาซ ี- เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล ่

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาติที�ใชม้าตั +งแต่ก่อนคริสตกาล 
หลังจากที�ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุต่าน
อาหเ์หม็ดที� 1 และสสุตา่นออสมันที� 2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํ+า ตลอดจนกําแพงเมอืงที�
พักสําหรับกองคาราวาน เพื�อใหคู้ซาดาสเึป็นเมืองท่าที�เหมาะในการทําการคา้ระหว่างยุโรปและ
แอฟรกิาใต ้และคซูาดาสเึพิ�งเป็นที�นยิมของนักทอ่งเที�ยวเมื�อปี ค.ศ. 1980 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชั�วโมง / 243 กม.) ระหวา่งทางแวะ โรงงานเครื=องหนงั ซึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก ี



 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมอืงโบราณที�มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมอืงหนึ�งเคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึ�งรุ่งเรอืงขึ+นใน
ศตวรรษที� 6 ก่อนครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเด
อรม์หาราชภายหลังเมื�อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุส ขึ+นเป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัด
ของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งกอ่สรา้ง
เมื�อสมัย 2,000 ปีที�แลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึ�งยังคง
ใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี+ นําท่านชม หอ้งอาบนํ'าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ที�ยังคงเหลอื
ร่องรอยของหอ้งอบไอนํ+าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี+ หอ้งสมุดโบราณที�มวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ด ้
เป็นอย่างดีทุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิที�มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต 
จากนั+นนําทา่นเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ีHouse of  Virgin Mary ซึ�งเชื�อกันวา่เป็นที�สดุทา้ยที�
พระแมม่ารอีาศยัอยู ่และสิ+นพระชนมใ์นบา้นหลงันี+  
 
 

 
 
เที=ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงที�มนํี+าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ+นมาจากใต ้
ดนิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นที�ไหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนํ+าพุเกลอื
แร่รอ้นนี+ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของนํ+าตกสีขาวเป็นชั +นๆ หลายชั +น และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ+าเป็นทางยาว ซึ�งมคีวามงดงามมาก เรยีก
ปรากฎการณ์นี+วา่ ปราสาทปยุฝ้าย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง / 203 กม.) 
 

คํ=า  บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร  

 
ที=พกั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที= 6 ปามุคคาเล ่- คปัปาโดเกยี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งนํ+าพุเกลอืแร่รอ้นที�ซึ�งในอดตีกาลชาวโรมันเชื�อว่า นํ+าพุรอ้น
ดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้ัมผัสเมอืง
โบราณอกีแหง่หนึ�งซึ�งสรา้งขึ+นในสมัยโรมัน 



 

 
 

 
 
เที=ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคาร  
เดิ น ท า ง สู่  เมื อ ง ค ั ป ป า โ ด เกี ย 
Cappadocia ชมดนิแดนที�มภีูมปิระเทศ
อันน่าอัศจรรย์ ซึ�งในอดีตกาลมีกระแส
ลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื+นที�
เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี และดว้ยการกระทําของ

ธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกีย
ออกมาไดอ้ยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ื�อ
วา่ ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรอืดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการ

แ ต่ ง ตั + ง จ า ก อ ง ค์ ก า ร
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 
 

คํ=า  บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร 
**พเิศษ** นําทา่นชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์ื+นเมอืง ประเทศตรุก ี 
 
 

 
 



 

ที=พกั  UCHISAR CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถํ 'า หรือเทียบเท่า **กรณี  โรงแรมเต็ม เราจะ
เปลี=ยนไปพกัโรงแรมอื=นที=มาตรฐาน 5 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั** 

 

วนัที= 7 คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- องัการา่ 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
สําหรับท่านใดที�สนใจขึ+นบอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 
06.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูน
ประมาณ 1 ชั�วโมง (คา่ข ึ'นบอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์หากลูกคา้ชําระเงนิสดหนา้งาน ราคา 

230 USD ตอ่ 1 ท่าน หรอืหากชําระดว้ยบตัรเครดติหนา้งาน ราคา 240 USD ต่อ 1 ท่าน) 
**ประกนัภยัที=ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึ'นบอลลูน และเครื=องร่อนทุกประเภท
กจิกรรมนี'ข ึ'นอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme นําท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม ่
Goreme Open Air Museum ที�เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที� 9 เกิดจาก
ความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถํ+าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และ
ยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื�นที�ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเที�ยวชม 
และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ที�เกดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภูเขา
ไฟ และใชเ้ป็นที�อยู่อาศัย รวมถึงใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม 
Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึ+น
ชื�อของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซื+อตามอธัยาศยั 

 
 



 

 
 

เที=ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพื+นดนิลง
ไป เพื�อใชเ้ป็นที�หลบซ่อนของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยทําสงคราม ซึ�งนครใตด้นิที�
ข ึ+นชื�อและมีนักท่องเที�ยวไปเยี�ยมเยียนเยอะที�สุด  คงหนีไม่พ น้ นครใตด้ิน เมืองไคม ักล ี
Underground City Derinkuyu or Kaymakli ที�มีความลกึถึง 11 ชั +น (ลึกที�สุดที� 85 เมตร) 
พรอ้มทั +งยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวถิีชวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึ�งนครใตด้นิ
นับเป็นสิ�งมหัศจรรย์ที�สรา้งจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ�งก็ว่าได ้นําท่านเดินทางสู่ เมืององัการ่า 
Ankara เป็นเมอืงหลวงของประเทศตุรกแีละเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดอังการา อังการาเป็นเมอืงที�
ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ตั +งอยู่ในจังหวัดอังการาอยู่ที�ระดับความสงูเฉลี�ย 938 เมตร มี
ประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน อังการาตั +งอยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเมืองที�มี
ความสําคัญทั +งทางธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นศนูยก์ลางของรัฐบาลตรุก ีและเป็นที�ตั +งของสถานทูต
ประเทศตา่งๆ อังการายังเป็นศนูยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทําใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการ

คา้ขาย 
 

คํ=า  บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร 
 
ที=พกั  BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที= 8 องัการา่ - เตหะราน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตรุก ี
 

11:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิมา่มโคไมน ีประเทศอหิรา่น โดยเที�ยวบนิที� W5119  
 
15:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิมา่มโคไมน ีประเทศอหิรา่น  (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เที�ยวบนิที� W5051 
 

วนัที= 9 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 



 

 
07:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี=ยว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  พฤศจกิายน 
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  ธนัวาคม 
06 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 * วนัรัฐธรรมนูญ 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 * วนัปีใหม่ 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  กมุภาพนัธ ์
08 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62  28,927 28,927 27,927 5,900 - 
15 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 * วนัมาฆบชูา 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 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีที�ท่านตอ้งออกตัpวเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัpวที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้
เพราะจะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวันเวลาบนิ มฉิะนั+นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ทั +งสิ+น 

• กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื+อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่า

ทัวร์สว่นที�เหลอื กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชื�อคู่นอนกับเจา้หนา้ที�ให ้
ทราบ  

• กรณีที�ออกตัpวเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกลุผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่
สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตัpวเครื�องบนิ 

• กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั+นถา้แจง้หลังจาก
เจา้หนา้ที�ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี+ 

• หลังจากที�ท่านไดช้ําระค่ามัดจํา และค่าทัวร์สว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง 
ทางบรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทัวรใ์ชต้ัpวเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื�อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวนัเดนิทางที�
ระบเุทา่นั+น 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที�ไมรู่จั้กกนั กรณีที�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นั+น 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลกูคา้ที�เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ+นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP 

จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 



 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็น
สนินํ+าใจกับผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ้่ายส่วนนี+เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวร์
ระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี'รวม 

• คา่ตัpวเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ MAHAN AIR 
• ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมื+อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิgนการเปลี�ยนแปลง 
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื+อประกันการเดนิทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสขุภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี+ยประกันเริ�มตน้ 390 บาท ขึ+นอยู่
ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี'ไมร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่นํ+าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั+นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์+าหนักดังนี+ 

กระเป๋าโหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไม่เกนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ+นเครื�องได ้
ไมเ่กนิ 5 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี+ทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บ

เพิ�ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
• คา่นํ+าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
• ค่าวซี่าสําหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3. 

ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ+ว 2 รูป ทาง
บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนินการยื�นวซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
 

เง ื=อนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิgยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน 
ซึ�งในกรณีนี+ ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั +งหมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซี่า (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นให ้
ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิgที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี+ เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล
ตา่งๆ 

3. รายการนี+เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั+งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี+อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัย
ธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใน



 

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั +งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิท
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั +งบริษัทจะไม่
รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอืคน
ตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิgในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั +งสิ+นแทนบรษัิท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั+น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรอืทั +งหมดไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับ
ทางทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั +งหมด 

 
 

เง ื=อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที=น ั=ง 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
• สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั+นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั'งหมด  
• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั'งหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 

จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั +งนี+ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีก
คนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัpว 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgที�จะไม่รับผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือ
ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตาม
สถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ+นเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 



 

ใบจองทวัร ์ ตรุก ี
 
ชื=อ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ี=ตดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชื=อผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

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

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

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

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

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

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            
หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            
หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื'อววั ☐  ไมท่านเนื'อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิ=มเตมิ: 
    
    
   
    
 
 


