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TURKEY SNOW SEASON นอนโรงแรมถ ำ้  

จุดเด่น  

 
 พเิศษสดุๆ พกั 5 ดำว  
 พเิศษสดุๆ นอนโรงแรมถ ำ้ 1 คนื ใหค้ณุไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม ่
 ชม เมอืงอสิตนับูล สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ สเุหรำ่เซนตโ์ซเฟีย  
 ชมความยิง่ใหญข่อง พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บน ำ้เยเรบำทนั 
 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปำโดเกยี   
 ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปำมคุคำเล ่(ปรำสำทปุยฝ้ำย) 
 ชม โชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 
 ชม โรงงำนเครือ่งหนงั ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังของ ประเทศตรุก ี 
 ชมสัญลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มำ้ไมจ้ ำลองแหง่เมอืงทรอย  

 ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจบัุนคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซสุ และ เมอืงเปอรก์ำมมั  
 ชม บำ้นของพระแมม่ำร ีซ ึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู ่
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลำดสไปซ ์
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ชื่อโปรแกรม TURKEY SNOW SEASON นอนโรงแรมถ ำ้   
จ ำนวน 9 วนั 6 คนื 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   
 

วนัที ่1 สมทุรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู)ิ - เตหะรำน  

 
19:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ S สายการบนิ 

MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
** โปรดแตง่กำยดว้ยชุดสภุำพ ณ  ทำ่อำกำศยำน กรงุ
เตหะรำน ประเทศอหิรำ่น ** 
- สภุำพสตร:ี ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสือ้แขนยำวไม่
รดัรปู และเตรยีมผำ้ส ำหรบัส ำหรบัคลมุศรษีะ 
- สภุำพบุรษุ: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสือ้แขนยำว 

22:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นำนำชำตอิ ิหม่ำมโคไมน ี

ประเทศอหิรำ่น โดยเทีย่วบนิที ่W5050 
 
 
 

วนัที ่2 เตหะรำน - อสิตนับูล 

 
03:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นำนำชำตอิหิมำ่มโคไมนี ประเทศอหิรำ่น โดยเที่ยวบนิที ่W5050 (เพื่อแวะ

เปลีย่นเครือ่ง) 
 
06:50 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อากาศยาน อตำเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR 

เทีย่วบนิที ่W5112 
 
08:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตำเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก

ทีส่ดุในตรุก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักร
ทีย่ ิง่ใหญ่ในประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวน
มากในบรเิวณนั้น จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมชี ือ่เรียกแตกต่างกัน
ออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้ น าท่าน
เดินทางสู่  พระรำชวงัโดลมำบำห ์เช  Dolmabahce 
Palace สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซดิ Abdul Mecit ในปี 
2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบ

ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร 
ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปี
ยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งดว้ยความ
ประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่อง
แกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ไดแ้ก ่

โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจากอังกฤษท าจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม 
ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เสาหนิออ่นบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท าดว้ย

ไมว้อลนัต ลกูกรงราวบันไดท าดว้ยแกว้ครสิทัล พรมชัน้เลศิราคาแพงทีส่ดุในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ีเครื่อง
แกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดีทีสุ่ดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หนิอ่อนจากอยีปิต์มาท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า ใน
รูปแบบทีเ่รยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ ทีน่่าสังเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชีบ้อกเวลา 09.06 น. 
อน้เป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล หรืออตาเตริ์กถงึ
แกอ่สัญกรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 2484 แลมรีูปภาพเหมอืน
ของสลุตา่นหลายพระองคท์ีน่่าสนใจคอื รูปสลุตา่นอับดลุ อาซสิ 
ผูม้รีูปร่างใหญ่มาก สงู 195 เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กโิลกรัม 

โปรดกฬีามวยปล ้า ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสลุตา่นองคแ์รกทีเ่สด็จเยอืน
ต่างประเทศ เชน่อยีปิต ์ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี 
ออสเตรยี และฮังการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจก็คอื ทุกๆอย่าง
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ในพระราชวังเป็นของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ
เป็นรอบๆ มเีวลา มมัีคคเุทศกข์องวังน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ทีค่อยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแล
ไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ่งนานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งส ิง่ของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุม
รองเทา้ทกุคน เพือ่ป้องกันไมใ่หพ้ืน้ปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทัง้พืน้พรมอันล ้าค่าเสยีหาย พระราชวัง
เปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหัสบด ีนอกจากนี้ยังมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล 
อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้น ้าพุ สระน ้ า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว น่าชืน่ชมในรสนิยมของ
สลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิง่ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึง่
เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า The Black Sea เขา้กับทะเลมาร์
มาร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร 
ความกวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าชอ่ง
แคบนี้เป็นจุดพบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวีป
เอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีีก
ดว้ย ขณะทีล่อ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทาง
ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรป
ของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตา
ทัง้ส ิน้ น าท่านเดนิทางสู่ ยำ่นชอ้ปป้ิง Candy Shop และ 
ตลำดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยา
ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตรุกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้
มากมาย 
 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 
ทีพ่กั  RAMADA PLAZA TEKSTILKET HOTEL 5* หรอืเทยีบเทำ่             
 

วนัที ่3 อสิตนับูล - ชำนคัคำเล ่ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมภายใน สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of 
Hagia Sophia หรือชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑฮ์ายาโซฟี
อา หรือฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็น
โบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถูกเปลีย่นเป็น
สเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์

โซเฟียถือเป็น
ส ิ่งก่อสรา้งที่
ย ิ่ง ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่ง และ
มักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และ
นับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ น า
ท่านเขา้ชมภายใน สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ Blue Mosque สถานที่
ศักดิส์ทิธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามอกีแห่งหนึ่ง ซึง่ชือ่นี้
ไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนัง
ดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซน

ไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้ง
โดยรวมแลว้ 7 ปี น าทา่นเดนิทางสู ่อุโมงกเ์ก็บน ำ้เยเรบำทนั 
Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัยจักรพรรดจัิสตเินียนในปี 
ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ช ้

ยามอสิตันบูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมือง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 
เมตร มเีสาค ้าหลังคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว จนุ ้าไดท้ัง้หมด 
80,000 ลกูบาศกเ์มตร น ้าทีไ่ดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งน ้าทีอ่ยู่
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หา่งออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลด า ทีม่าของสถานทีแ่ห่งนี้ชวนใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา 
และฐานเสาน ามาจากซากหักพังของอาคารหลายแหง่ มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดูซาทีก่ลับ
หัวลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน ้าตา ในยคุออตโตมัน 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชำนคัคำเล ่Canakkale ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์าร่า ตัดกับทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรุง
ทรอย  

 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 
ทีพ่กั  KOLIN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทำ่             
                                    

วนัที ่4 ชำนคัคำเล ่- เปอกำมมั - อชีเมยีร ์

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแต่ใน

อดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มำ้ไมจ้ ำลอง
แหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมอืน
สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็น
สาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
จากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของ
ตนเองอกีดว้ย 

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเปอรก์ำมมั Pergamum ชมความ

สวยงามของ วหิำรอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูกกล่าวขวัญ
วา่เป็นประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายซึง่ส ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่
ที่มีช ือ่เสียงคือ โรงละครที่ชันที่สุดในโลก ซึ่งจุผูช้มไดถ้ึง 
10,000 คน  

 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 
ทีพ่กั  DOUBLE TREE BY HILTON IZMIR 5* หรอืเทยีบเทำ่             
                                       

วนัที ่5 อชีเมยีร ์- คซูำดำซ ี- เอฟฟิซสุ - ปำมคุคำเล ่

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคูซำดำส ึKusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่ก่อนครสิตกาล หลังจากทีต่ก
เป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์หง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสุสต่าน
ออสมันที ่2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพั่กส าหรับกองคาราวาน เพื่อใหคู้ซา
ดาสเึป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้และคูซาดาสเึพิ่งเป็นที่นิยมของ
นักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 ระหวา่งทางแวะ โรงงำนเครือ่งหนงั ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีน า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซสุ City of Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่งเคย

เป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้ง
เมอืง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูก
รุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเด
อรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ข ึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบน
ถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลาง
เ มื อ ง เ ก่ า ที่
สองขา้งทาง
เ ต็ ม ไ ป ด ้ว ย
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ซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่
ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบัุนนี้ น าทา่นชม หอ้งอำบน ำ้แบบโรมนัโบรำณ Roman Bath ทียั่งคงเหลอืร่องรอย
ของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีุกส ิง่ทุก
อยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต จากนัน้น าทา่นเขา้ชม บำ้นของพระ
แมม่ำร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารีอาศัยอยู่ และส ิน้พระชนมใ์นบา้น
หลังนี้  
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล ่Pamukkale เมอืงทีม่นี ้าพุ
เกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืง
เก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไ่หลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุ
เกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชัน้ๆ 
หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่ง
หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก 
เรยีกปรากฎการณ์นี้วา่ ปราสาทปยุฝ้าย 
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 
ทีพ่กั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่6 ปำมคุคำเล ่- คปัปำโดเกยี 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม ปรำสำทปุยฝ้ำย เมอืงแหง่น ้าพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ ึง่ใน
อดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึได ้
สรา้ง เมอืงฮเียรำโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะได ้
สัมผัสเมอืงโบราณอกีแหง่หนึง่ซ ึง่สรา้งข ึน้ในสมัยโรมัน 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
เดนิทางสู ่เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ภีมู ิ
ประเทศอันน่าอัศจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภูเขาไฟที่
ไหลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่ง
ดนิแดนคัปปาโดเกียออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่า
อัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่ว่า 
ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy 
Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโก
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของ
ตรุกอีกีดว้ย 
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
**พเิศษ** น ำทำ่นชมโชวร์ะบ ำหนำ้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง 
ประเทศตรุก ี 
 

ทีพ่กั  UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรม
ถ ำ้ หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่7 คปัปำโดเกยี - เกอเรเม ่- องักำรำ่ 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์
ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปา
โดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. ชมความงดงาม
ของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่
บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าข ึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่า
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ทัวร ์ราคาประมาณ USD 200 ตอ่ 1 ทา่น) **ประกนัภยัทีท่ ำจำกเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมกำรขึน้บอลลูน 
และเครือ่งรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทำ่น** 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้เมอืงเกอเรเม ่Goreme Open 
Air Museum ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 
ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา 
โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการ
ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื่นทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนา
คริสต์อีกดว้ย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคาร

บา้นเรือนของ
ชาวเมืองคัป
ปาโดเกีย ที่
เก ิดจากการ
ขุดเขา้ไปใน
หินภู เ ข าไฟ 
และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ น าท่าน
เดนิทางสู่ โรงงำนทอพรม Carpet Factory และ โรงงำน
เซรำมคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้คณุภาพด ีและ
ขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลงไป เพื่อใช ้

เป็นทีห่ลบซ่อนของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัย
ท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิที่ข ึน้ชือ่และมีนักท่องเที่ยวไปเยีย่ม
เยียนเยอะที่สุด  คงหนีไม่พน้  นครใตด้ ิน  เมืองไคมกัล ี
Underground City Derinkuyu or Kaymakli ทีม่คีวาม
ลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึทีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบาย
อากาศ และมสีภาพวถิีชวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่
นครใตด้นินับเป็นส ิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็
ว่าได ้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองักำรำ่ Ankara เป็นเมือง
หลวงของประเทศตุรกแีละเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดอังการา 
อังการาเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ตัง้อยู่
ในจังหวัดอังการาอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย  938 เมตร มี
ประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน อังการาตัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี จงึเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทัง้
ทางธุรกจิและอตุสาหกรรม เป็นศนูยก์ลางของรัฐบาลตุรก ีและเป็นทีต่ัง้ของสถานทูตประเทศต่างๆ อังการายัง
เป็นศนูยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย 
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 
ทีพ่กั  BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่8 องักำรำ่ - เตหะรำน 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เอเซนโบกำ้ เมอืงองักำรำ่ ประเทศตรุก ี
 

11:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นำนำชำตอิหิมำ่มโคไมน ีประเทศอหิรำ่น โดยเทีย่วบนิที ่W5119  
 
15:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นำนำชำตอิหิมำ่มโคไมน ีประเทศอหิรำ่น  (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5051 
 

วนัที ่9 สมทุรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู)ิ 
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07:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบรกิำร  
 

วนัเดนิทำง หมำยเหต ุ

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีำ่ 
- 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

16 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

24 พ.ย. 60 - 02 ธ.ค. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

28 พ.ย. 60 - 06 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

เดอืน  ธนัวำคม 

01 ธ.ค. 60 - 09 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

07 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60 * วันรัฐธรรมนูญ 28,999 28,999 28,999 8,900 - 

08 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60 * วันรัฐธรรมนูญ 28,999 28,999 28,999 8,900 - 

14 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

15 ธ.ค. 60 - 23 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

22 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 * วันครสิตม์าส 29,999 29,999 29,999 8,900 - 

28 ธ.ค. 60 - 05 ม.ค. 61 * วันปีใหม ่ 32,999 32,999 32,999 8,900 - 

29 ธ.ค. 60 - 06 ม.ค. 61 * วันปีใหม ่ 32,999 32,999 32,999 8,900 - 

เดอืน  มกรำคม 

09 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

12 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

19 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

26 ม.ค. 61 - 03 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

เดอืน  กุมภำพนัธ ์

08 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

16 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

22 ก.พ. 61 - 02 ม.ีค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

23 ก.พ. 61 - 03 ม.ีค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสัตวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี้ 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
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 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทำ่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบัิตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี้เพือ่มอบใหหั้วหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ MAHAN AIR 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 5 ดำว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 60 USD /ทำ่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืข ึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 5 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เงื่อนไขกำรเดนิทำง  
 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมำยเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิัยบางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติ
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สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

เงื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลกิ   
 
กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บำท  
 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
กำรยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บำท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บำท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของรำคำทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 
 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบัุตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืส ิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิข ึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ่ 

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912  Fax: +66 53 115913 

   Line Id : @rubytravel 

    email: contact.tourinfo@gmail.com 

 ใบจองทวัร ์ ตรุก ี
 
ชือ่ – นำมสกุลผูจ้อง *:     
จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     
วนัเดนิทำง *:     
 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปตำ่งประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกุล:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

2. ชือ่ – นำมสกุล:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ – นำมสกุล:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกุล:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกุล:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อำหำร:  ☐  ไมท่ำนเนือ้ววั ☐  ไมท่ำนเนือ้หม ู ☐  ไมท่ำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
 


