
   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสู่ประเทศตุรก ี(กรุงอสิตันบูล) 

19.30 น. พร้อมกนัทีสนามบินสุววรณภูม ิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประต ู  

Turkish Airlines (T K)โดยมีเจา้หนา้ทีดูแลและอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเทียวบินที TK65 



วนัทสีอง สนามบินอสิตนับูล • ชานัคคาเล่ • นังเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกบัม้าไม้ฮอลิวู้ด  

                              ชมเมืองโบราณทรอย      (เช้า/กลางวนั/เย็น)  

.  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตนับูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี 

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที (เวลาท้องถินทีตุรกีช้ากว่าประเทศไทย  ชัวโมง) 

 เมืองอสิตนับูลเป็นเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศตุรกี ตงัอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึงทาํให้

อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ทีตงัอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝังอานาโตเลีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใช้เวลาเดินทาง  ชัวโมง***เป็นเมืองทีปัจจุบันเป็นเมืองท่องเทียวที

สําคัญของตุรกี มีความสําคัญทางประวติัศาสตร์ มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนทีแคบทีสุดกวา้ง 1.3 

กิโลเมตร ระหว่างทางให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศนงัเรือเฟอร์รีขา้ม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ตงัอยูท่าง 

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี กนัระหว่างคาบสมุทรกลัลิโพลีของตุรกีส่วนทีอยู่ในทวีปยุโรปกบั

ตุรกีส่วนทีอยูใ่นทวีปเอเชีย เชือมทะเลมาร์มะรากบัทะเลอีเจียน 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ทีทาํจากไม ้จากมหา

กาพยอี์เลียดเรืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมนี้เกิดขึนจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ทีมี

ป้อมปราการแข็งแรง หลงัจากทีรบยืดเยือมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสร้างมา้ไมนี้ขึนมา แลว้

ลากไปวางไวห้นา้กาํแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสร้งทาํเป็นล่าถอยออกไป เมือชาวทรอยเห็นแลว้

เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการทีทางฝ่ายกรีกสร้างขึนมาเพือบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้น



เมืองและฉลองชยัชนะ เมือตกดึก ทหารกรีกทีซ่อนตวัอยู่ในมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอย

ไดเ้ป็นทีสาํเร็จ 

จากนนั ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามตาํนานกรีกโบราณในมหากาพยเ์รือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า 

‘โฮเมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเรืองราวเกียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มีทีตงัอยู่ใน

บริเวณจุดยทุธศาสตร์ทีดีทีสุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทาํใหน้ครแห่งนีสามารถควบคุม

เส้นทางการติดต่อทังทางบกและทางนาํระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได’้ ตามบันทึกทีว่านีนัน

แรกเริมเดิมทีเหล่านกัปราชญแ์ละผูเ้ชียวชาญทงัหลายต่างกเ็ชือว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมืองในตาํนาน หาไดมี้

อยูจ่ริงบนโลกใบนีไม่ หากแต่เมือราว 140 ปีทีแลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหนึง ซึงเชือกนัว่า

นีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 เดินทางสู่เมืองไอวาลิค***ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ชัวโมง*** 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานดาวตุรกี ทีเมืองไอวาลคิ 

วนัทสีาม เมืองอสิเมียร์ • โรงงานผลติเสือหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส  • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ 

                      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนนั เดินทางสู่ เมืองอิสเมยีร์เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวนัตกของอานาโตเลีย และเป็นเมืองอนัดบัทีสาม

มีประชากรมากทีสุด ในประเทศตุรกีเป็นรองแค่อิสตนับูล กบัองัการา และเป็นเมืองในทะเลอีเจียนทีมี

ประชากรหนาแน่นทีสุดรองจากเอเธนส์(ใช้เวลาดนิทางประมาณ ชัวโมง) 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร นาํท่านชมโรงงานผลิตเสือหนัง ทีมีคุณภาพและชือเสียงของตุรกี เสือแจ็กเก็ตและหนงั มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีนาํหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึน ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา

ครึงต่อครึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทวัโลก 



 

จากนนั ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณทีไดม้ีการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหนึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณทียิงใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นทีอยู่อาศยัของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ทีอพยพมาจากกรีก ซึงรุ่งเรืองขึนมาในศตวรรษที 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟ

ฟิซุสนนัไดชื้อว่าเป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตงัอยู่ติดกบัทะเลอีเจียน เรือ

สินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนนัตงัอยู่ในหุบเขาทีขนาบดว้ยภูเขา

สูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาํให้ขา้ศึกบุกโจมตี

ไดย้ากมากนาํท่านชมบ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary)เชือกนัว่าเป็นทีสุดทา้ยทีพระแม่มารีมา

อาศยัอยู่และสินพระชนมใ์นบา้นหลงันีตงัอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานทีศกัดิสิทธิทีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหา

โอกาสขึนไปนมสัการใหไ้ดส้ักครัง 

นาํท่านเดินทางไปยงัเมืองคุชาดาสึประมาณ  นาที 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก MARINA HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวทีเมือง KUSADASI มาตรฐานตุรกี 



วนัทีสี คชุาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนนั ทาํท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง. ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาท

ปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตงัอยู่ในเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มี

ลักษณะเป็นระเบียงนําพุเกลือร้อน ซึงเกิดขึนจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มีความยาว

ประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานทีแห่งนีเกิดขึนจากบ่อนาํร้อนทีอุดม

ไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึงเมือนาํพุร้อนระเหยขึนมาเป็นเวลาเนินนาน ไอนาํก็จะค่อย ๆ 

ก่อให้เกิดชนัของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสีขาวขึนนนัเองดว้ยความเชือว่า ปามุคคาเล 

เป็นเหมือนสถานทีศกัดิสิทธิ ซึงมีสรรพคุณในการรักษาบาํบดัการอาการต่าง ๆ ทาํใหใ้นอดีตชนเผ่ากรีก-

โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อนาํพุร้อนแห่งนี และขนานนามเมืองนนัว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึง

เมืองศกัดิสิทธิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบาํบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

เทยีง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั  เดินทางสู่เมืองคอนย่า***ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ชัวโมง***เมืองนีเป็นเมืองสาํคญัทางศาสนาอิสลาม

เป็นเมืองตน้กาํเนิดศาสนาอิสลาม อีกลทัธิหนึงเรียกว่าลทัธิ Mevlevi หรือ ลทัธิลมหวน การปฏิบติัยอมรับ

นบัถือเหมือนอิสลามทุกประการ ผูที้ก่อตงัลทัธิลมหวล คือท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจ

ลาอดัดิน รูมี ประมาณ ศตวรรษที ๑๑ท่านเป็นปราชญ ์รําลือวา่เป็นผูวิ้เศษ กาํเนิดในอฟักานิสถานสุลต่าน

แห่งอาณาจกัร์ เซลจุค เชิญท่านมาในดินแดนแห่งนีพิธีทีแตกต่างออกไปจากอิสลามทวัไปคือพิธี Sema 

Dance เป็นการเตน้รําแบบใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพือเขา้ถึงพระเจา้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก OZKAYMAK HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวทีเมืองคอนย่ามาตรฐานตุรก ี



วนัทห้ีา คปัปาโดเกยี• สถานีคารวาน • พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลติพรมทอ

มือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจวิเวอรี • ชมการแสดงระบําหน้าท้อง  (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง เป็นชือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดนิแดนม้าพันธ์ุด”ี  ตงัอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพืนทีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส 

และภูเขาไฟ ฮาซาน เมือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทงั 2 ดบัแลว้) ทาํใหล้าวาทีพ่นออกมา

และเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายไปทวับริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชนัใหม่ขึนมา   จากนนักระแสนาํ ลม 

ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือยๆนับแสนนบัลา้นปี จน

เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(ควาํ) ปล่อง กระโจม โดม 

และอีกสารพดัรูปทรง จนผูค้นในพืนทีเรียก

ขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ทีในปี ค.ศ.

1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พืนทีมหัศจรรย์

แห่ งนี เ ป็นมร ดก โลกทางธรรมชา ติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

ระหว่งทาง แวะชมสถานีคาราวาน(Caravanserai)มกัจะ

เป็นสิงก่อสร้างทีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียที

ก่อสร้างเป็นทีพกัเลก็ขา้งทางทีนกัเดินทาง

สามารถใชส้าํหรับการพกัผ่อนใหห้ายเหนือยจากการเดินทางสถานีคาราวานตงัอยู่ไดจ้ากการคมนาคม

ทางการคา้การติดต่อสือสารและการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทางการคา้ (traderoutes)ที

ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวนัออกเฉียงใต ้ 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนั ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานทีทีมีความงดงามและเต็มไป

ดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้าง

โดยชาวคริสต์ทีหลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถ์ไวม้ากกว่า 30 

แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางสาํนกัสงฆเ์มือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดาน

ภายในถาํทีถูกวาดไวต้งัแต่ศตวรรษที 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยือน 



จากนนั นครใต้ดนิคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพืนดินลึกลงไป 10 กว่าชนั เพือใช้

เป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทงัจากชาวอาหรับจากทาง

ตะวนัออกทีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนนีเพือหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทาง

ตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทงัตอ้งการทีจะหยุดยงัการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบนีดว้ย 

เมืองใต้ดินแห่งนีมีครบเครืองทุกอย่างทังห้องโถง ห้องนอน ห้องนํา ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชัน แต่ว่าอากาศ

ในนนัถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอณุหภูมิเฉลีย 17-18 องศาเซลเซียส  

ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทัวโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซือไดท้วัไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งทีผลิต แต่ละทอ้งถินจะมี

สินคา้ขึนชือของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีมีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีชือเสียงมากทีสุดตอ้งเป็นของ

เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบทีใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรม

ทวัไป ทีนิยมขายกนัอย่างแพร่หลาย ทาํจากวสัดุ ทงัขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมือผูกปมแลว้จะตดั

เส้นใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวทีมีขนปุยฟูขึนมา เป็นลวดลายตามทีต้องการ อีกแบบคือ "คาลิม" 

(Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดทีมีชือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนนั ชม

โรงงานเซรามิคและโรงงานจวิเวอรี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



จากนัน นําท่านชมการแสดงพืนเมือง “โชว์ระบําหน้า

ท้อง” Belly Danceเป็นการเตน้รําทีเก่าแก่อย่าง

หนึง เกิดขึนมาเมือประมาณ 6000 ปีในดินแดน

แ ถ บ อี ยิ ป ต์  แ ล ะ เ ม ดิ เ ต อ ร์ เ ร เ นี ย น  นั ก

ประวติัศาสตร์เชือกนัว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคน

กลุ่มสําคัญทีได้อนุรักษ์ระบําหน้าท้องให้มีมา

จนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํ

ให้ระบาํหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะทีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้า

ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั***ท่านจะได้รับประทานเครืองดืมท้องถินไม่อนั*** 

 ทีพัก                พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถํา  คืน AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดบัเดยีวกันแทน** 

 

 

 

 

  

 

วนัทีหก องัการา • ถ่ายรูปทะเลสาบนําเคม็ • สุสานท่านอาตาร์เติร์ก•อสิตันบูล (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

.  น. นําท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการขึนบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทัว

เมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนังบอลลูนใช้เวลาประมาณ  ชัวโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ ในรายการ 

ค่าบริการท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหน้าทัวร์อกีทีในวนัทีจะเดนิทาง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดินทางสู่ กรุงองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ  ชวัโมง หรือทีมีชือตามประวติัศาสตร์วา่ Angora 

เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญอ่นัดบั 

๒  รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตงัอยู่ในเขต Central 

Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนทีราบสูงอนาโตเลีย โดย

อยูห่่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงองัการา

เป็นทีตงัของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 



ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบนําเค็ม Lake 

TuzTuzGolu)ทะเลสาบนาํเคม็ทีใหญ่เป็น

อนัดบัสองของตุรกี เมือหนา้ร้อนมาถึงนาํจะ

เหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่น

หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพืนสี

ขาวสุดลูกหูลูกตา และยงัเคยเป็นสถานทีถ่าย

ทาํหนัง Star War อีกดว้ย 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนั นาํท่านชมสุสานท่านอาตาร์เติร์กAtaturk MausoleumหรือMemorial tombเป็นทีฝังศพของ Mustafa 

Kemal Ataturk ผูน้าํในสงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดีคนแรกของ

สาธารณรัฐตุรกีหรือบิดาแห่งชาวเติร์ก 

เดินทางสู่เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองทีมีประชากรมากทีสุดในประเทศตุรกี ตังอยู่บริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซึงทาํให้อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ทีตงัอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝังอานาโตเลีย) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวทีเมือง ISTANBULมาตรฐานตุรก ี

วนัทีเจด็ บลูมอสก์ • อุโมงค์เกบ็นําใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา• พระราชวงัทอปกาปึ 

  ชอปปิง ณ สไปซ์มาเกต็ • สนามบินอสิตันบูล    (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนนั ชมสัญลกัษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีนําเงินสถานทีทีไม่ควรพลาด

เมือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีชือเรียกอีกอย่างหนึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที 1 (Sultan ahmet I) 

เป็นสุเหร่าทีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างทีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์

โซเฟียในสมยันนั ซึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค

กลาง สุเหร่าแห่งนีประดับด้วยกระเบืองอซันิค บนกาํแพงชันในทีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่น



กุหลาบ ทิวลิปคาเนชนั ฯลฯ โดยหนัหนา้

เข ้าวิหารเซนต์โซเฟียเพือประชันความ

งามกันคนละฝัง ถ้ามองจากด้านนอก

วิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ หอ ซึง

ปกติมสัยิดจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 

2 หอ แต่มสัยิดแห่งนีมี หอมินาเร็ตทงั 6

หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบั

ด้ว ยกระจ กสีอันน่าวิ จิตร  มีพื นทีให้

ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายใน

ประ กอบด้วย  โรงเ รียนสอนศา สนา 

โรงพยาบาล ทีพกัสาํหรับขบวนคาราวาน  

โรงครัวตม้นาํ ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปทาํละหมาด 24 ชวัโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมอุโมงค์เก็บนําใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงค์เก็บนาํทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในนครอิสตนับูล 

สามารถเก็บนาํไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างขึนตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตงัแต่คาํเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใชเ้ก็บนาํเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยลาํเลียงนาํมาจากทะเลดาํ ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงทีท่องเทียวอย่า

เดียวเท่านนั 

 



จากนนั ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือทีมีชือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome)ซึงย่านแห่งนีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง

สาํหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แตใ่นปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 

เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเหลียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ 

เรียวยาวขึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที 2 เรียกกนัทวัไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 

เป็นเสาบรอนซ์ทีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกียวกนัไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที

เก่าแก่ทีสุดทีมีเหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ที 3 มีชือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) 

สร้างขึนในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์

ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านัน 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา ต่อมาถูกเปลียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ ์ตงัอยูที่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิงก่อสร้างทียิงใหญ่ทีสุดแห่งหนึงและมกัถูกจดัให้

อยูใ่นรายการสิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถที์ใหญ่ทีสุดในโลกมานานเกือบ

พนัปี จนกระทงัอาสนวหิารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520สิงก่อสร้างทีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างใหเ้ป็น 

โบสถใ์นระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงั

ทีสามถูกสร้างขึนในสถานทีเดียวกนันี (โบสถส์องหลงัแรกถูกทาํลายในระหว่างการจลาจล) โบสถนี์เป็น

ศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากทีจกัรวรรดิออตโต



มนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหมด็ที 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั 

แท่นบูชา รูปปันต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม  

บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace)อันเป็นพระราชวงัทีประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศตวรรษ สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผูพิ้ชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงั

ทอปกาปึเคยเป็นสถานทีฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี ซึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวก

นอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมือขุนทหารเหล่านีออกมารับราชการ

เป็นใหญ่เป็นโตในวงักก็ลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซาํ ใน

ทีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทที 3' ก็ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซึ้งยืนยงมากว่า 350 ปีนีลง และปฏิรูป

ระบบการจดัการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการนาํการจดัทพัแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวัง

ทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทีใช้เก็บมหาสมบัติอันลําค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริช

ทองประดบัมรกต เครืองลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทิม และเครืองทรงของสุลต่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั ชอปปิง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดทีมีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง  กว่าปีสินคา้ทีขายอนัดบัหนึง ไดแ้ก่

เครืองเทศ ตามชือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เครืองเทศกลินต่างๆ เช่นเครืองเทศสําหรับหมกัเนือ ตม้นาํซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนทีใชผ้สม

กับเครืองดืมนอกจากเครืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถวั ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้งนาํผึงแท ้

นาํมนัหอมระเหย ทีนักท่องเทียวนิยมซือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวาน

เตอร์กิชตน้ตาํรับแท้ๆ  



 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนนั ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

วนัทีแปด สนามบินอสิตันบูล• กรุงเทพ 

.  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เทียวบินที TK68  

.  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี  วนั  คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พักเดยีว 

 ม.ค.   ม.ค.  TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

 ม.ค.   ม.ค.  TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

23 ม.ค.  30 ม.ค.  TK69/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 ม.ค.   ก.พ.  TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 ก.พ.    ก.พ.  TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 ก.พ.   ก.พ.  TK69/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 ก.พ.   มี.ค.  TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

 มี.ค.   มี.ค.  TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 มี.ค.   มี.ค.  TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

 มี.ค.   มี.ค.  TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 มี.ค.   เม.ย.  TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 เม.ย.   เม.ย.  สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 



 เม.ย.   เม.ย.  TK65/TK68 35,900 35,500 34,900 5,000 

 เม.ย.   พ.ค.  TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 

สําหรับท่านทีเดนิทางไฟท์TK69 เวลาบินขาไปจะช้ากว่า  ชัวโมง 

** คณะเดินทางจาํนวน  ท่านต่อกรุ๊ป** 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish Airlines(TK) ตวัหมู่คณะไม่

สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ภาษีนาํมนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ (โหลดได้ท่านละ  ใบ)กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 กก.ต่อ  

ใบ 

 ค่าทพีักโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พักห้องละ  ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ,นาํดืมบริการบนรถวนัละ  ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวคนไทย 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ , ,  บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 0,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย %และภาษมูีลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด  กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถนิ,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทังทริป 80 USD/ท่าน 

 

เงือนไขการสํารองทนีงั 

.บริษทัฯขอสงวนสิทธิคณะเดนิทาง  ท่านขึนไป กรณีไม่ถึง  ท่าน ทางบริษทัจะขอเลือนการเดนิทางหรือยกเลิกการ

เดนิทาง หรือเปลยีนแปลงราคาค่าทัวร์เพิมท่านละไม่เกนิ ,  บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง 



.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา 25,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า

 วันมฉิะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง วนั) 

. กรณียกเลกิ 

.  ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

3. ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจาํนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิทังหมดโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

. กรณีเจบ็ป่วย 

.  กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทําการเลือนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนท่ีานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดนิทางได้ตามความเป็น

จริง 

.กรณีทีท่านมเีดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัวภายใน เช่น (ตวัเครืองบนิ,ตวัรถทัวร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามที 

เจ้าหน้าททุีกครังก่อนทําการออกตวัหรือชําระค่าทัวร์เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

 

โรงแรมทีพกั 

 สําหรับห้องพักแบบ  เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่  ท่าน บริษัทฯขอ

แนะนําให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ  ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียว 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนัน อาจจะมีความแตกต่างกนักับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมทีระบุ

ชือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเทียวของ

ประเทศตุรกเีท่านัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได้ 

 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดนิทางเพือ

ท่องเทียวเท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบนิ , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที

กรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ

(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามนัหรือค่าเงินแลกเปลยีน ทางบริษัท สงวนสิทธิ

ปรับราคาตวัดังกล่าว 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั

ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


