
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพ •ตุรกี ไ (-/-/-)  

19.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุววรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน เคาทเตอร U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

23.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK69 

 

 

 

 

วันที่สอง สนามบนิอิสตนับูล• สนามบินเนฟเซไฮรบินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ

กลางแจงเกอเรเม • นครใตดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิค

และโรงงานจิวเวอรี่  ไ (-/กลางวนั/เยน็)  
 

05.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูรก ประเทศตุรกี  

 เตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องเพื่อบินภายในประเทศ 

06.35 น. ออกเดินทางสู สนามบินเนฟเซไฮร (NevşehirKapadokya Airport)โดยเที่ยวบินที่ TK2006 

07.50 น. เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮรผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลาทองถ่ินทีตุ่รกีชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา

“ดินแดนมาพันธุดี”  ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกีเปนพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

เออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว (ปจจุบันภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแลว) ทําใหลาวาที่



 

พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมา   จากนั้น

กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับ

ลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย(คว่ํา) ปลอง 

กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่ เรียกขานกัน

วา “ปลองไฟนางฟา” ที่ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลก

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

จากนั้น ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เปนสถานที่ที่มีความงดงามและเต็ม

ไปดวยคุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1984 สราง

โดยชาวคริสตที่หลบหนีการเขนฆาคนตางศาสนาของทหารออตโตมัน และสรางโบสถไวมากกวา 30 แหง 

จนกลายเปนศูนยกลางสํานักสงฆเมื่อราวป 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดาน

ภายในถ้ําที่ถูกวาดไวตั้งแตศตวรรษที่ 9 ชางงดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

 

 

 

 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นครใตดินไคมัคลึ (Underground City of Derinkuyu or 

Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพื้ นดินลึกลงไป 10 กวา

ชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของ

ชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทาง

ตะวันออกที่ตองการเขามายึดครองดินแดนนี้ เพื่ อหวัง

ผลประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวันตกดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยั้ง

การเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบนี้ดวย เมืองใตดินแหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน 

หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึก

ลงไปใตดินหลายชั้น แตวาอากาศในนั้นถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มี



 

อุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดวยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศ

ไปในตัว ทําใหอากาศถายเท 

หลังอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซื้อไดทั่วไป ลวดลายแตกตางกันออกไปตามแหลงที่ผลิต แตละทองถิ่นจะมี

สินคาขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอดวยขนสัตว มีชื่อเสียงมากที่สุดตองเปนของ

เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสนใบที่ใชทอคือ ฮาลี (Hali) เปนพรม

ทั่วไป ที่นิยมขายกันอยางแพรหลาย ทําจากวัสดุ ทั้งขนสัตว ฝาย ไหม ระหวางการทอเมื่อผูกปมแลวจะตัด

เสนใยออก จะเหลือเพียงดานเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เปนลวดลายตามที่ตองการ อีกแบบคือ "คาลิม" 

(Kilim) ทอจากขนสัตว ฝาย และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดที่มีชื่อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชม

โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี ่อิสระเชิญทานเลือกชมสินคาตามอัธยาศัย 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานชมการแสดงพื้นเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Dance เปนการเตนรําที่เกาแกอยาง

หนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียน นักประ 

วัติศาสตรเชื่อกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษ 

ระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําให 

ระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน  

สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

ที่พัก               พักโรงแรมตกแตงสไตลถ้ํา 1 คืน UCHSAR CAVE HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

มาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ้ําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใชโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกันแทน** 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่สาม เมืองคอนยา • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑเมฟลานา•เมืองปามุคคาเล                      

ไ (เชา/ กลางวัน/เยน็)  

 

05.00 น. นําทานเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเชา โดยการขึ้นบอลลูน โดยทานจะ

เห็นวิวทั่วเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คาบอลลูนไมไดรวมอยู

ในรายการ คาบริการทานละ 230 USD 

โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหนาทัวรอีกทีในวันที่จะเดินทาง 

 

 

 

 

 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ โรงแรม 

เดินทางสู เมืองคอนยาใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเมืองนี้เปนเมืองสําคัญทางศาสนาอิสลามเปนเมืองตนกําเนิด

ศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหนึ่งเรียกวาลัทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือน

อิสลามทุกประการ ผูที่กอต้ังลัทธิลมหวล คือทาน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลานา เจลาอัดดิน รูมี่ 

ประมาณ ศตวรรษที่ ๑๑ทานเปนปราชญ ร่ําลือวาเปนผูวิเศษ กําเนิดในอัฟกานิสถานสุลตานแหงอาณา

จักร เซลจุค เชิญทานมาในดินแดนแหงนี้พิธีที่แตกตางออกไปจากอิสลามทั่วไปคือพิธี Sema Dance เปน

การเตนรําแบบใสชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพื่อเขาถึงพระเจา 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana museum)หรือสํานักลมวน กอต้ังขึ้นในป ค.ศ.1231 โดยเมฟลานา เจ

ลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันวาชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟานา เจ

ลาเลดดินภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแตงประดับประดาฝาผนังแบบ

มุสลิม 

 

 

 

 



 

จากนั้น ทําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง.  

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง PAMUKKALA มาตรฐานตุรก ี

 

 

 
 

 

 

วันที่สี่  ปราสาทปุยฝาย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟซุส • เมืองไอวาลิค                            

ไ (เชา/กลางวนั/เยน็)  

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูในเมืองปามุคคาเล จังหวัด

เดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเปนระเบียงน้ําพุเกลือรอน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวของ

โลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แหงนี้

เกิดขึ้นจากบอน้ํารอนที่อุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน ซึ่งเมื่อน้ําพุรอนระเหยขึ้นมาเปนเวลา

เนิ่นนาน ไอน้ําก็จะคอย ๆ กอใหเกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอจนเกิดเปนผนังสีขาวขึ้นนั่นเอง

ดวยความเชื่อวา ปามุคคาเล เปนเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบําบัดการอาการตาง 

ๆ ทําใหในอดีตชนเผากรีก-โรมันไดเขามาสรางเมืองอยูบนบอน้ําพุรอนแหงนี้ และขนานนามเมืองนั้นวา ฮี

เอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ไดถูกใชเปนสปาบําบัดโรคมานานกวาพันป 

 

 

 

 
 

 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเสื้อหนังที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทันสมัย มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใสสบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการ

ครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเปนผูผลิตและสงออกไปขายท่ัวโลก 

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดมีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีแหงหนึ่งของโลก 

เมืองเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ สวยงามสมกับการเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟซุส รุงเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ป เปนที่อยูอาศัยของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่งรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาลแผนผังเมืองเอฟ

ฟซุสนั้นไดชื่อวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร และการคา โดยตัวเมืองตั้งอยูติดกับทะเลอีเจี้ยน เรือ

สินคาสามารถเทียบทาไดใกลประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟซุสนั้นตั้งอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสูง

สองดาน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทําใหขาศึกบุกโจมตีได

ยากมาก 

 

 

 

 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก HALIC PARK DIKILIหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง Ayvalikมาตรฐานตุรก ี

 

 

 
 

 

 

วันที่หา เมืองชานักกาเล•ชมเมอืงโบราณทรอย•ถายรูป กับมาโทรจัน •เมืองอิสตันบูล 

                      ไ (เชา/กลางวนั/เยน็)  



 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)เปนเมืองที่ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของตุรกี มีความสําคัญทาง

ป ระวัติ ศ าส ต ร เดิ ม มี ชื่ อ ว า  โบ กาซี่  (Bogazi)ห รือ  เฮล เลสป อนต  (Hellespont)มี ค วาม ย าว 

65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดาร

ดาแนลส ใกลกับแหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนชานักกา

เลเคยเปนที่ต้ังของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปจจุบัน มีซากของกําแพงเมืองที่เปนหินหนา

ปรากฏอยู จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 

จากนั้น ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเรื่อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวี

นามวา ‘โฮเมอร’ (Homer) ไดมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไววา 

‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยูในบริเวณจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) ทําให

นครแหงนี้สามารถควบคุมเสนทางการติดตอทั้งทางบกและทางน้ําระหวางทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได’ 

ตามบันทึกที่วานี้นั้นแรกเริ่มเดิมทีเหลานักปราชญและผูเชี่ยวชาญทั้งหลายตางก็เชื่อวากรุงทรอยเปนแค

เมืองในตํานาน หาไดมีอยูจริงบนโลกใบนี้ไม หากแตเมื่อราว 140 ปที่แลว มีผูคนพบซากของเมืองโบราณ

แหงหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันวานี่คือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse)เปนมาขนาดใหญที่ทําจากไม จาก

มหากาพยอีเลียดเรื่องสงครามเมืองทรอย มาไมนี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมือง

ทรอย ที่มีปอมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมนี้

ขึ้นมา แลวลากไปวางไวหนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลาถอยออกไป เมื่อชาวทรอย

เห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝายกรีกสรางขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว จึงลากเขา

ไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมือง

ทรอยไดเปนที่สําเร็จ 



 

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล(ใชเวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง) เมืองอิสตันบูลเปนเมืองที่มีประชากร

มากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมือง

เดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอานาโต

เลีย) 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBULมาตรฐานตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก บลูมอสก•ตลาดแกรนดบาซาร•พระราชวังโดลมาบาหเช•ลองเรือชองแคบ

บอสพอรัส•ชอปปง ณสไปซมาเก็ตไ (เชา/กลางวัน/เยน็)  

 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก” 

(Blue Mosque) สุเหราสีน้ําเงินสถานที่ที่ไมควรพลาดเมื่อ

เดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา

สุเหราสุลตานอาหเมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราที่มี

แรงบันดาลใจมาจากการสรางที่ตองการเอาชนะและ

ตองการใหมีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟยในสมัยนั้น ซึ่ง

วิหารเซนตโซเฟยไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 7 ของ

สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกลางสุเหราแหงนี้ประดับดวยกระเบื้องอัซนิค บนกําแพงชั้นในที่มีสีฟาสดใส

ลายดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพื่อประชันความงาม

กันคนละฝง ถามองจากดานนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนตเพียง 

1 หรือ 2 หอ แตมัสยิดแหงนี้มี หอมินาเร็ตทั้ง 6 หอ ตกแตงดวยหนาตาง 260 บาน สลับดวยกระจกสีอัน



 

นาวิจิตร มีพื้นที่ ใหละหมาดกวางขวาง มีขนาดใหญ  ภายในประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา 

โรงพยาบาล ที่พักสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทําละหมาด 24 ชั่วโมง  

จากนั้น ชอปปง ณ ตลาดแกรนดบาซาร (Grand Bazaar)เปน

ตลาดที่เกาแกที่สุดในประเทศตุรกี มีความเปนมายาวนาน

กวา 1,000 ป นอกจากจะเกาแกที่สุดแลว ยังเปนตลาดใน

รมสถาปตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญและเกาแกที่สุดใน

โลกอีกดวย ภายในตลาดแกรนดบาซารมีรานคามากกวา 

4,000 ราน มีทางเขามากกวา 21 ทาง แบงออกเปนโซน

ตามประเภทสินคาชัดเจน สินคาหลักๆ ที่ขายในนี้คือ 

เครื่องเงิน พรม สิ่งทอ เสื้อผา วัตถุโบราณ ทองคํา และของที่ระลึก 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชม  พระราชวังโดลมาบาหเช(Dolmabahce Palace)ซึ่งสราง

เสร็จในสมัยของสุลตานอับดุลเมจิตซึ่งทรงคลั่งไคลความเปน

ยุโรปอยางที่สุดทรงมีพระประสงคจะใหพระราชวังแหงนี้เปน

ที่ประทับแหงใหมแทนพระราชวังทอปกาปการอสราง

พระราชวังโดลมาบาหเชเนนความหรูหราอลังการสะทอน

ความเปนสถาปตยกรรมแบบยุโรปที่เดนชัด ดานหนาพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญสไตลบาร็อกตั้ง

ตระหงาน ขณะที่ตัวพระราชวังนั้นงดงามดวยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบันไดยังตกแตงดวยแกว

เจียระไน หองโถงใหญประดบัดวยโคมระยาขนาดมหึมาหนักกวา 4.5 ตัน อลังการงานสรางจริงๆ 

จากนั้น นําทานลองเรือชองแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait)

เปนชองแคบที่กั้นระหวางตุรกี เธรซที่อยู ในทวีปยุโรปกับ

คาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เปนชองแคบหนึ่งของ

ตุรกีคูกับชองแคบดารดะเนลสทางตอนใตที่เชื่อมกับทะเล

อีเจียน ชองแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและชองแคบดาร

ดาเนลสทางตอนใตเชื่อมระหวางทะเลดํากับทะเลมารมะราซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเรเนียนชองแคบบอสฟอรัส

ยาวราว 30 กิโลเมตร สวนที่กวางที่สุดกวาง 3,700 เมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 700 เมตร ความลึก

ระหวาง 36 ถึง 124 เมตร ฝงทะเลของชองแคบเปนเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแนนถึงราว 11 ลาน

คน 



 

จากนั้น ชอปปง ณสไปซมาเก็ตเปนตลาดที่มีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 

350 กวาปสินคาที่ขายอันดับหนึ่ง ไดแกเครื่องเทศ ตามชื่อของ

ตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมีกระบะไมวางเรียงกัน แตละ

กระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นตางๆ เชนเครื่องเทศสําหรับหมัก

เนื้อ ตมน้ําซุป หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสมกับ

เครื่องดื่มนอกจากเครื่องเทศแลวยังมีสินคาประเภทถั่ว ชา

ผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหง น้ําผึ้งแท น้ํามันหอมระเหย ที่นักทองเที่ยวนิยมซื้อติดไมติดมือไปเปนของ

ฝาก รวมถงึเตอกิชดีไลท ขนมหวานเตอรกิชตนตํารับแทๆ 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด ฮายาโซฟอา • อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาป• 
สนามบินอิสตันบูล 

                                                              ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม ฮายาโซฟอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายอีสเทิรนออรทอดอกซ ตอมาถูก

เปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ต้ังอยูที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญ

ที่สุดแหงหนึ่งและมักถูกจัดใหอยูในรายการสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกลางจุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาด

มหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน ฮายาโซฟอาเคยเปนโบสถที่

ใหญที่สุดในโลกมานานเกือบพันป จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสรางเสร็จในป 1520สิ่งกอสรางที่ปรากฏ

อยูในปจจุบันถูกสรางใหเปนโบสถในระหวางป ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแหงจักรวรรดิไบ

แซนไทน และเปนโบสถหลังที่สามถูกสรางขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถสองหลังแรกถูกทําลายใน



 

ระหวางการจลาจล) โบสถนี้เปนศูนยกลางของนิกายอีสเทิรนออรทอดอกซเปนเวลาเกือบ 1,000 ปในป 

1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน สุลตานเมหเหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถให

กลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง แทนบูชา รูปปนตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลาม เชนเสามิ

นาเรต แทน สุเหราโซฟอาเปนสุเหราหลักของอิสตันบูลมากวา 500 ป และเปนตนแบบของสุเหราออตโต

มันอีกหลายแหง เชนสุเหราสุลตานอาเหม็ด (สุเหราสีน้ําเงิน), สุเหราเซหซาเด, สุเหราซือเลยมานิเย และ

สุเหรารืสเตม ปาชา ในป 1935 ฮายาโซฟอาก็ถูกเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑโดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปจจุบัน 

 
 

 

 

ชม อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน( Basilica Cistern )เปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิส

ตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร 

ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญ

ตั้งแตค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน ใชเก็บน้ําเอาไวอุปโภค

บริโภคภายในวัง โดยลําเลียงน้ํามาจากทะเลดํา ปจจุบันไมไดใช

งานเเลว เปนเพียงที่ทองเที่ยวอยาเดียวเทานั้น 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด (Sultanahmed Complex)

ห รื อ ที่ มี ชื่ อ เ รี ย ก ม า แ ต โ บ ร า ณ ว า  ฮิ ป โป โด ร ม 

(Hippodrome)ซึ่งยานแหงนี้แตเดิมเปนจุดศูนยกลางของเมือง

ในยุคไบแซนไทนและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถ

มา แตในปจจุบันเหลือเพียงรองรอยจากอดีตที่มีแคลานและ

เสาโบราณอีก 3 ตน คือ เสาโอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส 

(Theodosius Obelisk) เปนเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเปนยอดแหลมสวนเสา

โบราณตนที่ 2 เรียกกันทั่วไปวา เสางู (Bronze Serpentine Column) เปนเสาบรอนซที่แกะลวดลายเปน

รูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบกรีกที่เกาแกที่สุดที่มีเหลืออยูในอิสตันบูล และ

เสาตนที่ 3 มีชื่อวา เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สรางขึ้นในป พ.ศ. 1483 แตเดิมเปนเสา

บรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรหลอมเอาบรอนซออกไปจนเหลือเพียงแคเสาปูนเทานั้น 



 

บาย ช ม พ ร ะร า ช วั งท อ ป ก า ป (Topkapi Palace)อั น เป น

วังที่ประทับของสุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 

'จักรพรรดิเมหเม็ตผูพิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)

ในอดีตพระราชวังทอปกาปเคยเปนสถานที่ฝกขุนนางทหารรับ

ใชของสุลตานชาวตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอก

ศาสนา)มาสอนใหเปนเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมา

เมื่อขุนทหารเหลานี้ออกมารับราชการเปนใหญเปนโตในวังก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยุคก็รวม

กอการปฏิวัติรัฐประหารเลยดวยซ้ํา ในที่สุดสุลตาน 'มาหมุทที่ 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซึ่ง

ยืนยงมากวา 350 ปนี้ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม โดยการนําการจัดทัพแบบ

ยุโรปมาใช ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอัน

ล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 

ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตานฯลฯ พระราชวังทอปคาปเปนที่สําหรับแสดงทรัพยสมบัติอันมีคา

ของสุลตานของออตโตมานสมัยตางๆ แบงออกเปน 3 สวนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวังชั้นใน และ

ฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้จะมีขาราชบริพารทํางานกันอยูประมาณ 5 พันคน จึงมีสภาพคลายตัว

เมืองที่ซับซอนอยูในตัวเมืองอีกชั้นหนึ่ง ตัวพระราชวังนั้นไดรับการตกแตงอยางวิจิตรในยุคที่จักรวรรดิออต

โตมานรุงเรืองถึงขีดสุด  

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินอิสตันบูล 

วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอรกิชแอรไลนเที่ยวบินที่TK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

………………………………………………………………………… 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิช

แอรไลน(TK) 



 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี

เตียง 
พักเดี่ยว 

06 ก.ย. 61 13 ก.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

13 ก.ย. 61 20 ก.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

20 ก.ย. 61 27 ก.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

27 ก.ย. 61 04 ต.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

04 ต.ค. 61 11 ต.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

11 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

01 พ.ย. 61 08 พ.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

08 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

15 พ.ย. 61 22 พ.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

22 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

29 พ.ย. 61 06 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

05 ธ.ค. 61 12 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

07 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

13 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 TK69/TK68 36,900 36,900 36,900 5,500 

** คณะเดนิทางจํานวน 34 ทานตอกรุป** 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK)ไม

สามารถสะสมไมลได 

 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ IST-NAV อิสตันบูล-เนฟเซไฮ 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 
7 กก.ตอ 1 ใบ 

 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 



 

 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุน้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่

ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ทาน 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่มทานละไมเกิน 4,000 บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

20 วันกอนการเดินทาง 

2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทกีอนการเดินทาง
ไมนอยกวา15 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 

3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

4. กรณีเจ็บปวย 

4.1 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดินทางไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท

บินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 



 

หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 

บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว Single หองคู 
Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน
โปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปนการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงาน

การทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทานั้น ไมสามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ

คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมได
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ

,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ
เหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุ
ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทาง

บริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการ
เขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา

อยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


