
 

 

รหัสทัวร TTN 2000100 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย ซุปตาร...บานสะพรั่ง 9วัน 7คืน (TK) 
เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล-มาโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค - เมืองคูซาดาซ-ึเมือง
โบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี-เมืองปามคุคาเล-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ�าย
Cotton Castle-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน-นครใตดินชาดัค–พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเร
เม-เมืองอังการา-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติรก–สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหราเซนตโซเฟย-
อุโมงคเกบ็น้ําเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาป-เทศกาลดอกทิวลิป-ลองเรือชมชองแคบบอส
ฟอรัส-ตลาดสไปซ มารเก็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINES 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับและหัวหนาทัวรจากเมืองไทย รวมเปน 70 USD ตอคน
ลูกคา 1 ทาน ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ี 
 
06.20 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  สายการบิน 

เตอรกิช แอรไลน (TK)  โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับ
ทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

09.25 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการ
บิน TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK59 (บินตรง)  

15.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ี(เวลาตุรกีชากวา
ไทย 4 ชั่วโมง)  
หลังจากผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่ศุลกากรแลว นําทานเดิน
ทางเขาสู นครอิสตันบูลเปนเมืองที่มีความสําคัญท่ีสุดและเปนเมืองท่ีมีประชากร
หนาแนนมากท่ีสุดในตุรกี เปนเมอืงท่ีต้ังอยูริมชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิม
ชื่อวา คอนสแตนติโนเปล ซึ่งเปนอาณาจักรทีย่ิ่งใหญในประวัติศาสตร เปนเมือง
สําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ัน จงึสงผลใหอิสตันบูลมีช่ือเรียกแตกตางกัน
ออกไป เชน ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปم�ล เปนตน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถ่ิน (1) หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูที่
พัก ณ เมืองอิสตันบล ูใหทุกทานพักผอนกันตามอัธยาศัย  

ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองอิสตันบูล)  

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
03-11 เมษายน 2563 34,999- 34,999- 8,500.- 
08-16 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.- 
13-21 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.- 
14-22 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่อง  เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล-มาโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทาง
ประวติัศาสตร เดิมมีช่ือวา  
โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มคีวามยาว 65 กิโลเมตร 
สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดาร
ดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ 
ทะเลเอเจียนซ่ึงตั้งอยูริมทะเลมารมาราตัดกบัทะเลอีเจียน เปนที่ต้ังของเมืองทรอย 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ5 ช่ัวโมง ระยะทางประมาณ  350กิโลเมตร)  
เมื่อถึงเมืองอีเซียบัท Eceabat นําทานขามฝم�งโดยเรือเฟอรรี่เพ่ือขามชองแคบ
ดาราแนล ใชเวลาประมาณ 30 นาท ีข้ึนฝم�งท่ีเมืองชานัคคาเล(Chanakkale) ต้ังอยู
ริมทะเลมารมารา ตัดกับทะเลอีเจียน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (3) 
ระหวางทาง แวะถายรปู กับมาโทรจัน หรือ 
มาไมเมืองทรอย (Trojan horse) เปนมา
ขนาดใหญท่ี  ทําจากไมจากมหากาพยอีเลียด
เร่ืองสงครามเมืองทรอย มาไมน้ีเกดิขึ้นจาก
อุบายของโอดิสเซียส ในการบกุเขาเมือง
ทรอย ที่มีป�อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบ
ยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหาร



 

 

สรางมาไมน้ีขึ้นมา แลวลากไปวางไวหนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทํา
เปนลาถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝ�ายกรีกสราง
ขึ้นมาเพ่ือบูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว จึงลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ 
เมื่อตกดึก ทหารกรีกทีซ่อนตัวอยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมืองทรอยได
เปนท่ีสําเร็จ 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) เมืองในตํานานกรีกโบราณ ไดมีการ
บันทึกไวในประวัติศาสตรของโลกตะวันตกวา กรุงทรอย (Troy) ต้ังอยูบริเวณจุด
ยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) หรือชองแคบดาร
ดาแนลลในปจจุบันเพราะสามารถควบคุม เสนทางติดตอระหวางเอเชียกับยุโรปได 
ทั้งทางบก และทางน้ํา ซึ่งแตเดิมนักปราชญตางก็เช่ือกันวากรุงทรอยเปนตํานานที่
ปรากฎเฉพาะใน หนังสือมหากาพยเร่ืองอิเลียด (Iliad) ของมหากวโีฮเมอร 
(Homer) เทาน้ัน แตภายหลังเมืองทรอยถูกคนพบโดยนักโบราณคดี ใน ป ค.ศ. 
1930 

 บริเวณกรุงทรอย มีการจัดหองแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคนพบ
โดยนักโบราณคด ีพรอมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูกสรางซอนทับกันถงึ 9 ช้ัน มี
ซากเมืองเกา กําแพง ประตู และมาไมจําลองแหงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ
อันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณ  
 จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองไอวาลึค (AYVALIK) ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท ีระยะทางประมาณ  180 กิโลเมตร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (4)  
ที่พัก โรงแรม  GRAND MILANO HOTEL หรอืเทียบเทา (เมืองไอวาลึค) 
 
 
    
 
 
  
 



 

 

วันที่สาม   เมืองไอวาลึค-เมืองคูซาดาซ-ึเมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี-เมืองปา
มุคคาเล-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ�ายCotton Castle 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  

นําออกเดินทางสูเมือง เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ท่ีแปลวา เกาะนก ต้ังอยูทาง
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกีติดกับชายฝم�งทะเลอีเจียนเปนทาเรือที่สําคัญ เรือที่
ลองทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกันอยูท่ีเมืองคูซาดาซึ แหงน้ีเพื่อใหนักทองเที่ยวไดขึ้น
ฝم�งไปเท่ียว เมืองเอฟฟซุส Ephesus (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทาง 1.20 ชัว่โมง)  จากน้ันนําทานชม เมืองโบราณเอฟฟซุส(City of 
Ephesus) ชมสัญลักษณของเมืองเอฟฟซุส เชน หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยู นําทานชม วิหาร
แหงจักรพรรดิเฮเดรียน(Temple of Hadrian) ซึ่งเปนจักรพรรดิเอเดรียนท่ี
ยิ่งใหญอีกองคหน่ึงของโรมนั ชม ภาพแกะสลักนางเมดูซา หัวเปนงู ชม หอสมุด
เซลซุส Library of Celsus เปนอาคารสองชั้น ดานหนาหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออกเพ่ือรับแสงสวางยามเชา หองสมุดน้ีสรางขึ้นในราวป ค.ศ. 114 โดย ทิเบ
เรียส จูเลียส อกีลา Julius Aquila เพ่ืออุทิศใหเปนอนุสรณแดพอของทาน ดานหนา
มีรูปปم�นของเทพี 4 องค ไดแก Sophia (wisdom-ปญญา), Arete (virtue-ความ
ดี), Ennoia (thought-ความคิด), Episteme (knowledge-ความรู) ชม โรง
ละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยการสกดัไหลเขาใหเปนที่น่ัง สามารถบรรจคุน
ไดถึง 25,000 คน และนําทานชอปปم�งท่ี ศูนยผลิตเส้ือหนัง ซึ่งผลติเสื้อหนังสงใหกับ
แบรนดดังในอิตาล ีอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (The Virgin Mary’s House) ซึ่งเช่ือ
กันวาเปนท่ีสุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบ
อยางปฏิหารยโดยแมชตีาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช(Anna 
Catherine Emmerich) ค.ศ. 1774-1824  
บริเวณดานนอกของบานมีกอกน้ําสามกอกท่ีเช่ือวาเปนกอกน้ําที่มีความศักด์ิสิทธิ์ 
แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพง



 

 

อธิษฐาน ซึ่งมีความเช่ือวา หากตองการใหส่ิงที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงใน
ผาฝ�าย แลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 
 
 

   
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (6) 

หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale 
(ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2.45 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางภาค
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรก ีปามุคคาเล เปนภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุย
ฝ�าย ต้ังช่ือตามลักษณะภูมิศาสตร ซึง่เกิดจากปรากฏการณท่ีตะกอนของหินปูนทํา
ปฏิกิริยากบัอากาศ จับตัวแข็งกลายเปนแอง และมีธารน้ําแรใตดินไหลเออลนผุด
ข้ึนมาบนพื้นผิว รวมเปนแองน้ําหินปูนที่ลดหลั่นกัน กวาง 300 เมตร ยาวกวา 3 
กิโลเมตร กอนไหลลงจากผาสูง 100 เมตร จากระดับน้ําทะเล  
นําทานชมนครโบราณเฮียราโพลิส(Hierapolis) “เฮียราโพลิส” หมายความวา 
เมืองแหงความศักด์ิสิทธ์ิ เมืองน้ีสันนิษฐานกันวามีอายุกวา 2,200 ป ถกูสรางขึ้น
ต้ังแตประมาณ 133 ปกอนคริสตกาล ในสมัยกษัตริยยูเมเนสท่ี 2 แหงอาณาจักร
เพอรกามอน ที่น่ีต้ังอยูบนยอดเขาของปามุคคาเลมีพื้นที่ยาว 2,700 เมตร กวาง 
600 เมตร สูง 160เมตร  บริเวณทางเขาจะพบกับหลุมศพจํานวนมาก พ้ืนท่ีตรงน้ี
เรียกวา เนโครโพลิส (Necropolis) เปนหลุมศพของผูมีอิทธิพลในสมัยโบราณ 
เม่ือเขาไปภายในจะมีซากโบราณของสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน 
 สระนํ้าโบราณ มีน้ําใสสีฟ�าอมเขียวจนสามารถมองเห็นซากโบราณท่ีจมอยูใต

น้ํา 
 โรงละครขนาดใหญจุคนไดประมาณ 12,000 คน สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที ่

2ในอดีตใชเปนสถานท่ีจัดแขงขันและจัดงานเทศกาลสําคัญตางๆ 



 

 

 พิพิธภัณฑเฮียราโพลิส (Hierapolis Mesuem) อาคารที่ใชเปน
พิพิธภัณฑในปจจุบัน เคยเปนโรงอาบน้ํากลางแจงซึ่งเปนโรงอาบน้ําท่ีใหญท่ีสุด
ของเมือง ถูกใชเปนพิพิธภัณฑมาต้ังแตป ค.ศ.1984 ภายในพิพิธภัณฑ
นอกจากจะมีผลงานของเฮียราโพลิสแลวยังมีผลงานจากที่อ่ืนๆอีก ไมวาจะเปน 
เลาดิเซีย(Laodiceia) ,โคลอสเซ(Colossae),ทริโพลิส(Tripolis),อัททูดา
(Attuda) และเมืองอ่ืนอีกมากมาย  

 จากน้ันนําทานชม ปราสาทปุยฝ�ายCotton Castle โดยลักษณะท่ีโดดเดน เปน
เนินเขาสีขาวโพลน เน่ืองจากท่ีสวนใหญเต็มไปดวยสวนประกอบของแคลเซ่ียม เกิด
จากน้ําพุรอนท่ีนําแคลเซี่ยมคารบอเนตมาตกตะกอน กอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสี
ขาวเปนช้ัน ๆ หลายช้ัน และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซ่ียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวกับหมิะไหลหลั่นเปนทางน้ํายาว ที่มีความ
สวยงามมาก ๆ 
 
 
 
  

 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (7)  
ที่พัก  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรือเทียบเทา (เมืองปามุคคาเล) 
 
วันที่สี่  เมืองปามุคคาเล-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน-นครใตดนิชาดัค - ระบํา

หนาทอง 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย
(Cappadocia) ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก เมืองที่มี



 

 

ลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 กโิลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
2 ชั่วโมง) 
ระหวางทางแวะชม คาราวานสไลน (Caravanserai) ที่พักกองคาราวานในอดีต
ของสุลตานฮานี(Sultan Han Caravanserai) ต้ังอยูท่ีหมูบานสุลตานฮานี สราง
โดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที ่13 ประตูทําดวยหินออนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอ่ืนจัดเปนครัว หองน้ํา และ
หองนอน สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอสูเมืองคัปปาโดเกีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (9)  
 เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนที่มีภูมปิระเทศอันนาอัศจรรย ซึ่ง
เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลา
หลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พาย ุลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะแผนดิน มา
เร่ือยๆ แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จนไดช่ือวา “ดินแดนแหงปลอง
นางฟ�า” และไดรับการแตงต้ังจาก องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี  
นําทานชม นครใตดินชาดัค(Underground City of Chadak) เกิดจากการขุด
เจาะพ้ืนดินลึกลงไป เพ่ือใชเปนท่ีหลบภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่อง
ทุกอยางทั้งหอง โถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ 
ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (10) 
หลังรับประทานอาหารเย็น นําทานชมการแสดง“ระบําหนาทอง” (Belly dance) 
และการแสดงพื้นเมืองตางๆของตุรกีอันลือช่ือที่นาต่ืนตาต่ืนใจ พรอมจิบไวนทองถิ่น 
แบบไมจํากัด 

ที่พัก  โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเทา (โรงแรมสไตลถํ้า ณ เมือง
คัปปาโดเกีย) 

 
 
 
 



 

 

วันที่หา  เมืองคัปปาโดเกีย-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค-โรงงานเคร่ืองประดับ-
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม -เมืองอังการา 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

 **สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลนูชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะตอง
ออกจากโรงแรม 05.00 น.โดยประมาณ (ทั้งน้ีเวลานัดหมายข้ึนอยูกับแตละ
ฤดูกาล) ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในชวงเชา พรอมบรรยากาศพระ
อาทิตยขึ้น ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ1ช่ัวโมง(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคา
ทัวร ราคาประมาณ 245Us ตอ1ทาน)** 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไป
ทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (12) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวันจากน้ันทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
(Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 
9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้าเปนจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวย
กับศาสนาคริสต ปจจุบัน องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ีให
เปนมรดกโลก  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (13)  
ที่พัก  โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเทา (โรงแรมสไตลถํ้า ณ เมือง

คัปปาโดเกีย) 
 
 

 
   
 



 

 

วันที่หก      เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองอังการา-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติรก 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (14) 

หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสูเมืองอังการา(ANKARA) ซึ่งเปนเมืองหลวงท่ีต้ังอยู
บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากอิสตันบูล 
(ระยะทาง300 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ใหทุกทานพักผอน
ตามอัธยาศัย ระหวางทางใหทานไดแวะถายรูปและชมววิของ ทะเลสาบเกลือ (Salt 
Lake) ทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญเปนอันดับสองของตุรก ีเมื่อหนารอนมาถึงน้ําจะเหือด
แหงเหลือแตเพียงเกลือกองเปนแผนหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเปนพ้ืนสีขาว
สุดลูกหูลูกตา และยังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง Star War อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (15) 
หลังอาหารเท่ียง นําทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปน
อนุสรณสถานและสุสานของMustafa Kemal Ataturk ซึ่งเปนผูนําในสงครามการ
กอบกูอิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ผูกอต้ังสาธารณรัฐตุรกีและ
ประธานาธิบดีคนแรก และ เปนสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของตุรก ีสุสานแหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ีสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-
1953 มคีวามสําคัญกบัประเทศเปนอยางมาก โดยถกูบันทึกลงธนบัตรลีราตุรก ีที่
พิมพระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรปูสุสานอตาเติรกแหงน้ีเปน
สัญลักษณในธนบัตรอีกดวย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (16)  
ที่พัก  โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองอังการา) 



 

 

วันทีเ่จ็ด      เมืองอังการา-เมืองอิสตันบูล –สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหราเซนตโซเฟย- 
อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาป-เทศกาลดอกทิวลิป 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (17) 

หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง450 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ใหทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (18) 
หลังอาหารกลางวัน นําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่มาของช่ือสุเหรา
สีน้ําเงินเปนเพราะใชกระเบ้ืองสีน้ําเงินในการตกแตงภายใน ซึง่ทําเปนลายดอกไม 
เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอ
ประกาศเชิญชวนเมื่อถงึเวลาที่จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่
นครเมกกะ ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบ
ลิสคซึ่งเหลือแคสวนปลายท่ียาว 20 เมตร แตกระน้ันก็ยังสวยงาม  

 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานชม สุเหราเซนตโซเฟย Mosque of Hagia Sophia สถานที่ซ่ึง
เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยคุกลาง ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาว
มุสลิม ในอดีตโบสถแหงน้ีเปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามค้ําท่ีสลักอยาง
วิจิตร 
คําแนะนําในการเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอด
รองเทากอนเขาชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มดิชดิไมรัดรูปและ
เตรียมผาสําหรับคลมุศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรัดรูป 



 

 

นําทานสู อุโมงคเก็บนํ้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สรางขึน้ในสมัย
จักรพรรดิจัสตินเนียน ในป ค.ศ. 532 เพ่ือเปนที่เก็บน้ําสําหรับใชในพระราชวัง 
สํารองไวใชยามท่ีกรงุอิสตันบูลถูกขาศึกปดลอมเมือง  

 จากน้ันนําทานชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึน้ในสมัยสุลตาน
เมหเมตท่ี 2 และเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวัง
ทอปกาป ซึ่งหองที่โดงดังคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ และวัตถุลํ้าคา
มากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาป ดามประดบัมรกตใหญ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต
เปนไฮไลทสําคัญ 
จากน้ัน นําทานชม เทศกาลดอกทิวลิป เทศกาลอันอบอวลไปดวยความโรแมนติก 
และความงดงามของสีสันอันมาจากธรรมชาติ เทศกาลน้ีจัดขึ้นตนเดือนถึงกลางเดือน
เมษายนของทุกป มีจุดประสงคเพื่อตองการแสดงความเปนตนกําเนิดของดอกทิวลิป
แทๆ โดยกอนถึงชวงเทศกาล ทางการของตรุกีจะรีบจัดการปลกูตนทิวลิปจํานวนกวา 
30,000 ตน ไวตามตามสวนสวยตางๆ รวมทั้งตามทองถนนท่ัว Istanbul เมื่อถึง
วันเทศกาลดอกทิวลิป 30,000 ตน ก็จะเบงบานพรอมกัน เปนภาพงดงามตามาก 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถ่ิน (19) หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสู

ที่พัก ณ เมืองอิสตันบลู ใหทุกทานพักผอนกันตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองอิสตันบลู) 
 
 
 



 

 

วันที่แปด  เมืองอิสตันบลู-โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง - ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส-
ตลาดสไปซ มารเก็ต – สนามบินกรงุอิสตันบูล 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (20) 

 นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศท่ีมีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิต
เส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาล ีเชน Versace , Prada , Michael Kors อีก
ดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครือ่งหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 หลังรับประทานอาหารเชา นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบ
ที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) 
ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต500เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่น่ี
นอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งใน
การป�องกนัประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทาง
ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

บาย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (21) 
 จากน้ันนําทานสุ ตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ 

ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือ
กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิ
โอซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย 
สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี 

17.55 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  TURKISH 
AIRLINE เท่ียวบินที ่TK58 (บนิตรง) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

   
 
วันที่เกา กรุงเทพฯ  
 
07.30 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
**ราคาไมรวมคาทิปทานละ 70 USD** 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการนี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  



 

 

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศตุรกี กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางตุรกีไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะ
ส้ันในประเทศตุรกีไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทิปมัคคุเทศก, หัวหนาทัวร,คนขับรถ, 70 USD/ทาน/ทริป ทัง้นี้ทาสามารถให

มากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน
วันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของตุรก ีหรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 2ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถใหบรกิารวันละ 10 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


