
 

 

รหัสทัวร BID1901329 
ทัวรตุรกี มหัศจรรย อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน (TK) 
น่ังเรือขามชองแคบดารคะเนลส ชมเมืองโบราณทรอย ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  

บานพระแมมารี ชมปามุคคาเล ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม นครใตดิน  ทะเลสาบน้ําเค็ม   

พระราชวังทอปกาป ชมอุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด  

ชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Dance 

 
โปรแกรมการเดินทาง 



 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสูประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) 

18.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุววรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน เคาท
เตอร U ประตู 9Turkish Airlines (TK)โดยมีเจาหนาทีดู่แลและอํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 
**พีเรียดต้ังแตวันท่ี 30 ต.ค.62 เปนตนไป ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน  
ขาไป ดังน้ี** 
19.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุววรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

เคานเตอร U ประตู 9 
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 
 
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล • น่ังเรือขามชองแคบดารดะเนลส • ถายรูปกับ

มาไมฮอลิวูด ชมเมืองโบราณทรอย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  
05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูรก ประเทศตุรกี 

พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลาทองถ่ินท่ีตุรกีชากวาประเทศไทย 
4 ช่ัวโมง) 

 เมืองอิสตันบูลเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ต้ังอยูบริเวณชอง
แคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสtตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ัง
อยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�ง
อานาโตเลีย) 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง***เปนเมืองที่

ปจจุบันเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของตุรกี มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มี
ความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร ระหวางทางให
ทานไดสัมผัสบรรยากาศน่ังเรือเฟอรร่ีขาม ชองแคบดารดะเนลส ต้ังอยูทาง 



 

 

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี ก้ันระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลีของตุรกีสวน
ที่อยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารมะรากับทะเล
อีเจียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse)เปนมาขนาด

ใหญที่ทําจากไม จากมหากาพยอีเลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มาไมน้ีเกิดข้ึน
จากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมืองทรอย ท่ีมีป�อมปราการแข็งแรง 
หลังจากท่ีรบยืดเย้ือมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมน้ีข้ึนมา 
แลวลากไปวางไวหนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลาถอย
ออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝ�ายกรีกสรางข้ึนมา
เพ่ือบูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว จึงลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ 
เมื่อตกดึก ทหารกรีกท่ีซอนตัวอยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมือง
ทรอยไดเปนที่สําเร็จ 



 

 

จากน้ัน ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเร่ือง ‘อิ

เลียต’ (Iliad) ของกวีนามวา ‘โฮเมอร’ (Homer) ไดมีการบันทึกเร่ืองราว
เก่ียวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไววา ‘กรุงทรอย มีที่ต้ังอยูในบริเวณจุด
ยุทธศาสตรที่ดีท่ีสุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) ทําใหนครแหง
น้ีสามารถควบคุมเสนทางการติดตอทั้งทางบกและทางน้ําระหวางทวีปเอเชียและ
ทวีปยุโรปได’ ตามบันทึกท่ีวาน้ีน้ันแรกเร่ิมเดิมทีเหลานักปราชญและผูเช่ียวชาญ
ทั้งหลายตางก็เช่ือวากรุงทรอยเปนแคเมืองในตํานาน หาไดมีอยูจริงบนโลกใบน้ี
ไม หากแตเม่ือราว 140 ปที่แลว มีผูคนพบซากของเมืองโบราณแหงหน่ึง ซ่ึงเช่ือ
กันวาน่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 เดินทางสูเมืองไอวาลิค***ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง*** 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับดาว

ตุรกี ท่ีเมืองไอวาลิค 
 
วันที่สาม เมืองอิสเมียร • โรงงานผลิตเส้ือหนัง• เมืองโบราณเอฟฟซุส  • บานพระแมมารี 

• คุชาดาสึ    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองอิสเมียรเปนมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย 

และเปนเมืองอันดับท่ีสามมีประชากรมากที่สุด ในประเทศตุรกีเปนรองแคอิส
ตันบูล กับอังการา และเปนเมืองในทะเลอีเจียนท่ีมีประชากรหนาแนนที่สุดรอง
จากเอเธนส(ใชเวลาดินทางประมาณ 4ช่ัวโมง) 



 

 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเส้ือหนัง ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ต

และหนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใส
สบายข้ึน ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาคร่ึงตอคร่ึง เพราะตุรกีเปน
ผูผลิตและสงออกไปขายท่ัวโลก 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีไดมีการบํารุงรักษาไว
เปนอยางดีแหงหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณท่ีย่ิงใหญ 
สวยงามสมกับการเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟ
ฟซุส รุงเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ป เปนที่อยูอาศัยของ
ชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุงเรืองข้ึนมาในศตวรรษที่ 6 
กอนคริสตกาลแผนผังเมืองเอฟฟซุสน้ันไดช่ือวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร 
และการคา โดยตัวเมืองต้ังอยูติดกับทะเลอีเจ้ียน เรือสินคาสามารถเทียบทาได
ใกลประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟซุสน้ันต้ังอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสูง
สองดาน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount 
Pion) จึงทําใหขาศึกบุกโจมตีไดยากมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

นําทานชมบานพระแมมารี (House of Vergin Mary)เช่ือกันวาเปนที่สุดทาย
ที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ีต้ังอยูบนภูเขาสูงเปน
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสข้ึนไปนมัสการใหไดสักคร้ัง
จากน้ัน นําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง 



 

 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก NINOVA THERMAL HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมือง 

PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี 
 
วันที่ส่ี คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ�าย • คอนยา  
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน ชม ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี 

ต้ังอยูในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเปน
ระเบียงน้ําพุเกลือรอน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเกิดแผนดินไหวของโลกในอดีต มีความ
ยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานท่ีแหงน้ีเกิดข้ึนจากบอน้ํารอนท่ีอุดม
ไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเมื่อน้ําพุรอนระเหยขึ้นมาเปนเวลา
เน่ินนาน ไอน้ําก็จะคอย ๆ กอใหเกิดช้ันของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอจน
เกิดเปนผนังสีขาวข้ึนน่ันเองดวยความเช่ือวา ปามุคคาเล เปนเหมือนสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบําบัดการอาการตาง ๆ ทําใหในอดีตชน
เผากรีก-โรมันไดเขามาสรางเมืองอยูบนบอน้ําพุรอนแหงน้ี และขนานนามเมือง



 

 

น้ันวา ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถูกใชเปนส
ปาบําบัดโรคมานานกวาพันป 

เท่ียง       ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  เดินทางสูเมืองคอนยา***ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง***เมืองน้ีเปนเมือง

สําคัญทางศาสนาอิสลามเปนเมืองตนกําเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหน่ึงเรียกวา
ลัทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือนอิสลามทุก
ประการ ผูท่ีกอต้ังลัทธิลมหวล คือทาน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลา
นา เจลาอัดดิน รูมี่ ประมาณ ศตวรรษที่ ๑๑ทานเปนปราชญ ร่ําลือวาเปน
ผูวิเศษ กําเนิดในอัฟกานิสถานสุลตานแหงอาณาจักร เซลจุค เชิญทานมาใน
ดินแดนแหงน้ีพิธีท่ีแตกตางออกไปจากอิสลามทั่วไปคือพิธี Sema Dance เปน
การเตนรําแบบใสชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพ่ือเขาถึงพระเจา 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก OZKAYMAK HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมืองคอนยามาตรฐาน

ระดับดาวตุรกี 
 
วันที่หา คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม • นครใตดินคาดัค•

โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี • ชมการแสดงระบํา
หนาทอง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เปนช่ือ

เกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา“ดินแดนมาพันธุดี”  ต้ังอยูทางตอนกลางของตุรกี
เปนพ้ืนท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน 
เมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว 
(ปจจุบันภูเขาไฟท้ัง 2 ดับแลว) ทําให
ลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวน
มหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถม
เปนแผนดินช้ันใหมข้ึนมา   จากน้ัน
กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดิน



 

 

ภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานา
พิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย(คว่ํา) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรง จนผูคนในพ้ืนที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ที่ในป ค.ศ.1985 
ยูเนสโกไดประกาศใหพ้ืนท่ีมหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

ระหวงทาง แวะชมสถานีคาราวาน(Caravanserai)มักจะเปนส่ิงกอสรางที่มีอิทธิพลจาก
เปอรเชียที่กอสรางเปนที่พักเล็กขางทางที่นักเดินทางสามารถใชสําหรับการ
พักผอนใหหายเหน่ือยจากการเดินทางสถานีคาราวานต้ังอยูไดจากการคมนาคม
ทางการคาการติดตอส่ือสารและการเดินทางของผูคนในเครือขายของเสนทาง
การคา (traderoutes)ที่ครอบคลุมเอเชีย แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออก
เฉียงใต  

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เปนสถานที่

ที่มีความงดงามและเต็มไปดวยคุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับข้ึนทะเบียนจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1984 สรางโดยชาวคริสต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่หลบหนีการเขนฆาคนตางศาสนาของทหารออตโตมัน และสรางโบสถไว
มากกวา 30 แหง จนกลายเปนศูนยกลางสํานักสงฆเม่ือราวป 300-1200 
ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ําท่ีถูกวาดไวต้ังแตศตวรรษ
ที่ 9 ชางงดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

จากน้ัน นครใตดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดิน
ลึกลงไป 10 กวาช้ัน เพ่ือใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ีตองการเขา
มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือหวังผลประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทาง
ตะวันตกดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการท่ีจะหยุดย้ังการเผยแพรศาสนา
คริสตในดินแดนแถบน้ีดวย เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยางทั้งหองโถง 
หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน 
ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ัน
ถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
17-18 องศาเซลเซียส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรม
ของชาวตุรกีที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่ว
โลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และ
มีราคาแพง หาซื้อไดทั่วไป ลวดลาย
แตกตางกันออกไปตามแหลงที่ผลิต แต
ละทองถ่ินจะมีสินคาข้ึนช่ือของตนเอง
โดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอ
ดวยขนสัตว มีช่ือเสียงมากท่ีสุดตอง
เปนของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน
ใบที่ใชทอคือ ฮาลี (Hali) เปนพรมท่ัวไป ท่ีนิยมขายกันอยางแพรหลาย ทําจาก
วัสดุ ทั้งขนสัตว ฝ�าย ไหม ระหวางการทอเมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก จะ
เหลือเพียงดานเดียวที่มีขนปุยฟูข้ึนมา เปนลวดลายตามท่ีตองการ อีกแบบคือ 
"คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ฝ�าย และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียง
จะมาจากเมืองเฮเรเคจากน้ัน ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญ
ทานเลือกชมสินคาตามอัธยาศัย 

เย็น  ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Danceเปนการเตนรําที่

เกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อ
ประมาณ 6000 ปในดินแดนแถบ
อียิปต และเมดิเตอรเรเนียน นัก
ประวัติศาสตรเช่ือกันวา ชนเผายิปซี
เรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษ
ระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และ
การเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบํา
หนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมา
เปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน***ทานจะไดรับประทานเคร่ืองด่ืมทองถ่ินไม
อ้ัน*** 

 ท่ีพัก                พักโรงแรมตกแตงสไตลถ้ํา 1 คืน AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาวตุรกี 



 

 

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ้ําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใชโรงแรมเทียบเทาระดับ
เดียวกันแทน** 
 

 
 
 
 
 
วันทีห่ก คัปปาโดเกีย • อังการา • ถายรูปทะเลสาบน้ําเค็ม •อิสตันบูล  ไ 

(เชา/กลางวัน/เย็น) 
05.00 น. นําทานเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเชา โดยการข้ึน

บอลลูน โดยทานจะเห็นวิวทั่วเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะน่ังบอลลูนใชเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง คาบอลลูนไมไดรวมอยูในรายการ อัตราคาบริการทานละ 
230 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหนาทัวรอีกทีในวันท่ีจะ
เดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางสู กรุงอังการา (Ankara)ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
หรือท่ีมีช่ือตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน 
และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาต้ังอยูในเขต 
Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหาง
จากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ ๔๕๐ 
กิโลเมตร กรุงอังการาเปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ในตุรกี 

ระหวางทาง แวะถายรูป ทะเลสาบน้ําเค็ม Lake 
TuzTuzGolu)ทะเลสาบน้ําเค็มท่ี
ใหญเปนอันดับสองของตุรกี เม่ือ
หนารอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเหลือ
แตเพียงเกลือกองเปนแผนหนา
หลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเปน
พ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยังเคย
เปนสถานที่ถายทําหนัง Star War 
อีกดวย 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่มีประชากร
มากที่สุดในประเทศตุรกี ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูล
เปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอานาโตเลีย) 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมือง ISTANBUL

มาตรฐานระดับดาวตุรกี 
 



 

 

วันที่เจ็ด บลูมอสก • อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟอา• 
พระราชวังทอปกาป ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล  
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก” (Blue Mosque)สุเหราสีน้ํา

เงินสถานที่ท่ีไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีช่ือเรียกอีกอยาง
หน่ึงวาสุเหราสุลตานอาหเมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราท่ีมีแรง
บันดาลใจมาจากการสรางท่ีตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวา
วิหารเซนตโซเฟยในสมัยน้ัน ซ่ึงวิหารเซนตโซเฟยไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 7 
ของส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคกลาง สุเหราแหงน้ีประดับดวยกระเบ้ืองอัซนิค 
บนกําแพงช้ันในท่ีมีสีฟ�าสดใสลายดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิปคาเนช่ัน ฯลฯ 
โดยหันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพ่ือประชันความงามกันคนละฝم�ง ถามองจาก
ดานนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต 6หอ ซ่ึงปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนตเพียง 
1 หรือ 2 หอ แตมัสยิดแหงน้ีมี หอมินาเร็ตท้ัง 6หอ ตกแตงดวยหนาตาง 260 
บาน สลับดวยกระจกสีอันนาวิจิตร มีพ้ืนที่ใหละหมาดกวางขวาง มีขนาดใหญ 
ภายในประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพักสําหรับขบวน
คาราวาน  
โรงครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทําละหมาด 24 ช่ัวโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ชมอุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาด
ใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร 
สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร 
ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญต้ังแตค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน ใชเก็บน้ํา
เอาไวอุปโภคบริโภคภายในวัง โดยลําเลียงน้ํามาจากทะเลดํา ปจจุบันไมไดใชงาน
เเลว เปนเพียงท่ีทองเที่ยวอยางเดียวเทาน้ัน 

จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที่มีช่ือเรียกมาแต
โบราณวา ฮิปโปโดรม (Hippodrome)ซ่ึงยานแหงน้ีแตเดิมเปนจุดศูนยกลาง
ของเมืองในยุคไบแซนไทนและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตใน
ปจจุบันเหลือเพียงรองรอยจากอดีตที่มีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน คือ เสา
โอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปนเสาทรง
ส่ีเหล่ียมฐานกวางแลวคอย ๆ เรียวยาวข้ึนไปเปนยอดแหลมสวนเสาโบราณตนท่ี 
2 เรียกกันท่ัวไปวา เสางู (Bronze Serpentine Column) เปนเสาบรอนซท่ี
แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเก่ียวกันไปมาไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบ
กรีกที่เกาแกที่สุดท่ีมีเหลืออยูในอิสตันบูล และเสาตนที่ 3 มีช่ือวา เสาคอนสแตน
ติน (Column of Constantine) สรางข้ึนในป พ.ศ. 1483 แตเดิมเปนเสา
บรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรหลอมเอาบรอนซออกไปจนเหลือ
เพียงแคเสาปูนเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ฮายาโซฟอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา ตอมาถูก

เปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ต้ังอยูท่ีนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือ
เปนส่ิงกอสรางที่ย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึงและมักถูกจัดใหอยูในรายการส่ิง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลางฮายาโซฟอาเคยเปนโบสถที่ใหญท่ีสุดในโลกมา
นานเกือบพันป จนกระท่ังอาสนวิหารเซบียาสรางเสร็จในป 1520ส่ิงกอสรางที่
ปรากฏอยูในปจจุบันถูกสรางใหเปนโบสถในระหวางป ค.ศ. 532-537 โดย
จักรพรรดิจัสติเนียนแหงจักรวรรดิไบแซนไทน และเปนโบสถหลังที่สามถูกสราง
ข้ึนในสถานท่ีเดียวกันน้ี (โบสถสองหลังแรกถูกทําลายในระหวางการจลาจล) 
โบสถน้ีเปนศูนยกลางของนิกายอีสเทิรนออรทอดอกซเปนเวลาเกือบ 1,000 ป
ในป 1453 หลังจากท่ีจักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน สุลตาน
เมหเหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถใหกลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง แทนบูชา รูป
ปم�นตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลาม  

 
 
 
 
 
 
 
 

บาย ชมพระราชวังทอปกาป(Topkapi Palace)อันเปนพระราชวังที่ประทับของ
สุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมหเม็ตผูพิชิต'(MEHMET 
THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปเคยเปนสถานท่ีฝก 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขุนนางทหารรับใชของสุลตานชาวตุรกี ซ่ึงคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอก
ศาสนา)มาสอนใหเปนเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ี
ออกมารับราชการเปนใหญเปนโตในวังก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยุคก็
รวมกอการปฏิวัติรัฐประหารเลยดวยซ้ํา ในท่ีสุดสุลตาน 'มาหมุทที่ 3' ก็ตัดสินใจ
ยุบระบบขุนนางทหารรับใชซึ่งยืนยงมากวา 350 ปน้ีลง และปฏิรูประบบการ
จัดการทหารในประเทศเสียใหม โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ปจจุบัน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอันล้ํา
คาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน 
หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตาน 

จากน้ัน ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ตเปนตลาดที่มีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 350 กวาปสินคาที่
ขายอันดับหน่ึง ไดแกเคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมี
กระบะไมวางเรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเคร่ืองเทศกลิ่นตางๆ เชนเครื่องเทศ
สําหรับหมักเน้ือ ตมน้ําซุป หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนท่ีใชผสมกับเคร่ืองด่ืม
นอกจากเคร่ืองเทศแลวยังมีสินคาประเภทถ่ัว ชาผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหง 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 น้ําผึ้งแท น้ํามันหอมระเหย ท่ีนักทองเที่ยวนิยมซ้ือติดไมติดมือไปเปนของฝาก 

รวมถึงเตอกิชดีไลท ขนมหวานเตอรกิชตนตํารับแทๆ 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินอิสตันบูล 
 
วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ 

01.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอรกิชแอรไลน
เที่ยวบินท่ี TK68  

14.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

อัตราคาบริการ 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 
03 ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
10 ก.ค. 62 17 ก.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
07 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
14 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
04 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
11 ก.ย. 62 18 ก.ย. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
18 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
25 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
02 ต.ค. 62 09 ต.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 



 

 

23 ต.ค. 62 30 ต.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
30 ต.ค. 62 06 พ.ย. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
06 พ.ย. 62 13 พ.ย. 62 30,900 30,900 29,900 5,500 
13 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 31,900 31,900 30,900 5,500 
20 พ.ย. 62 27 พ.ย. 62 31,900 31,900 30,900 5,500 
27 พ.ย. 62 04 ธ.ค. 62 31,900 31,900 30,900 5,500 
11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 
18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 32,900 32,900 31,900 5,500 

** คณะเดินทางจํานวน 35 ทานตอกรุป** 
 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish 

Airlines(TK) ต๋ัวหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 
 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน

เดินทาง) 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือข้ึน

เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 



 

 

 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 
USD/ทาน 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิมทานละไมเกิน 4,000 
บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไข
ใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี 



 

 

เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลทบินหรือเวลาบิน  
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว 
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับ
สากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเปนการรับรอง
มาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทาน้ัน ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับสากลได 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 



 

 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


