
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพ• สนามบนิสุวรรณภูมไิ (-/-/-)  
 

22.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุววรณภูมิ ประตู 8 เคาทเตอรQ สายการบินกาตาร  

Qatar Airways (QR)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 

 

 

 

วันที่สอง สนามบินฮาหมัด •สนามบินอิสตนับูล• เมืองอิสตันบูล•พระราชวังโดลมาบาหเช•
ชองแคบบอสพอรัส 
ไ (เชา/กลางวนั/เยน็รบัประทานอาหารบนเรือสําราญ)  

 

02.35 น. ออกเดินทางสูประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาโดยเที่ยวบินที่ QR837 

05.55 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา***เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง*** 

07.50 น. ออกเดินทาง สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ QR239 

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูรก ประเทศตุรกี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย

แลว 

พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลาทองถ่ินทีตุ่รกีชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 



 

ออกเดินสู เมืองอิสตันบูลเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ

ตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปน

เมืองสําคัญ เพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้ งอยู ใน  2 ทวีป 

คือ  ทวีปยุ โรป  (ฝ ง  Thrace ของบอสฟ อรัส ) และทวีป

เอเชีย (ฝงอานาโตเลีย) 

ชม พระราชวังโดลมาบาหเช(Dolmabahce Palace)ซึ่งสรางเสร็จในสมัยของสุลตานอับดุลเมจิตซึ่งทรงคลั่ง

ไคลความเปนยุโรปอยางที่สุดทรงมีพระประสงคจะให

พระราชวังแหงนี้ เปนที่ประทับแหงใหมแทนพระราชวัง

ทอปกาปการอสรางพระราชวังโดลมาบาหเช เนนความ

หรูหราอลังการสะทอนความเปนสถาปตยกรรมแบบยุโรปที่

เดนชัด ดานหนาพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญสไตลบาร็อกตั้ง

ตระหงาน ขณะที่ตัวพระราชวังนั้นงดงามดวยศิลปะแบบนี

โอคลาสสิก ลูกกรงบันไดยังตกแตงดวยแกวเจียระไน หองโถงใหญประดับดวยโคมระยาขนาดมหึมา

หนักกวา 4.5 ตัน อลังการงานสรางจริงๆ 

ค่ํา นําทานรับประทานอาหารค่ําบนเรือสําราญชมวิวบรรยากาศยามค่ําคืนของชองแคบบอสพอรัส 

(Bosporus Strait)เปนชองแคบที่กั้นระหวางตุรกเีธรซที่อยูในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีป

เอเชีย เปนชองแคบหนึ่งของตุรกีคูกับชองแคบดารดะเนลสทางตอนใตที่เชื่อมกับทะเลอีเจียน ชองแคบ

บอสฟอรัสทางตอนเหนือและชองแคบดารดาเนลสทางตอนใตเชื่อมระหวางทะเลดํากับทะเลมารมะรา

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเรเนียนชองแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร สวนที่กวางที่สุด

กวาง 3,700 เมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 700 เมตร ความลึกระหวาง 36 ถึง 124 เมตร ฝงทะเลของชอง

แคบเปนเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแนนถึงราว 11 ลานคน 

พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือ “โชวระบําหนาทอง” Belly Dance 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่พัก Pullman Istanbul Airport Hotel & Convention Centerหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวกรุงอิสตันบูล 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม บลูมอสก• อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ฮายาโซฟอา •ชมพระราชวัง
ทอปกาป• 

ชอปปง ณสไปซมาเก็ตไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก” 

(Blue Mosque) สุ เหราสีน้ํ าเงิน  สถานที่ที่ ไมควรพลาดเมื่อ

เดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา

สุเหราสุลตานอาหเมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราที่มี

แรงบันดาลใจมาจากการสรางที่ตองการเอาชนะและตองการ

ใหมีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟยในสมัยนั้น ซึ่งวิหาร

เซนตโซเฟยไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกลางสุเหราแหงนี้

ประดับดวยกระเบื้องอัซนิค บนกําแพงชั้นในที่มีสีฟาสดใสลายดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น 

ฯลฯ โดยหันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพื่อประชันความงามกันคนละฝง ถามองจากดานนอกวิหารจะ

มองเห็นหอสวดมนต 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนตเพียง 1 หรือ 2 หอ แตมัสยิดแหงนี้มี หอมินา

เร็ตทั้ง 6หอ ตกแตงดวยหนาตาง 260 บาน สลับดวยกระจกสีอันนาวิจิตร มีพื้นที่ใหละหมาดกวางขวาง 

มีขนาดใหญ ภายในประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักสําหรับขบวนคาราวาน โรง

ครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทําละหมาด 24 ชั่วโมง  

ชม อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน ( Basilica Cistern )เปนอุโมงค

เก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําได

มากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 

6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงคมี



 

เสากรีกตนสูงใหญตั้งแตค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน ใชเก็บน้ําเอาไวอุปโภคบริโภคภายในวัง โดย

ลําเลียงน้ํามาจากทะเลดํา ปจจุบันไมไดใชงานเเลว เปนเพียงที่ทองเที่ยวอยาเดียวเทานั้น 

จากนั้น ชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มีชื่อ

เรียกมาแตโบราณวา ฮิปโปโดรม (Hippodrome)ซึ่งยานแหงนี้แต

เดิมเปนจุดศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนไทนและใชเปน

ลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตในปจจุบันเหลือเพียง

รองรอยจากอดีตที่มีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน คือ เสา

โอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปนเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอย ๆ 

เรียวยาวขึ้นไปเปนยอดแหลมสวนเสาโบราณตนที่  2 เรียกกันทั่วไปวา เสางู (Bronze Serpentine 

Column) เปนเสาบรอนซที่แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบ

กรีกที่ เกาแกที่สุดที่มี เหลืออยูในอิสตันบูล และเสาตนที่  3 มีชื่อวา เสาคอนสแตนติน (Column of 

Constantine) สรางขึ้นในป พ.ศ. 1483 แตเดิมเปนเสาบรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรหลอม

เอาบรอนซออกไปจนเหลือเพียงแคเสาปูนเทานั้น 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม ฮายาโซฟอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปน

พิพิธภัณฑ ตั้งอยูที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งและมักถูกจัดให

อยูในรายการสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคกลางฮายาโซฟอาเคยเปนโบสถที่ใหญที่สุดในโลกมานานเกือบ

พันป จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสรางเสร็จในป 1520สิ่งกอสรางที่ปรากฏอยูในปจจุบันถูกสรางใหเปน

โบสถในระหวางป ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแหงจักรวรรดิไบแซนไทน และเปนโบสถหลังที่

สามถูกสรางขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถสองหลังแรกถูกทําลายในระหวางการจลาจล) โบสถนี้เปน

ศูนยกลางของนิกายอีสเทิรนออรทอดอกซเปนเวลาเกือบ 1,000 ปในป 1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโต

มันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน สุลตานเมหเหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถใหกลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง 

แทนบูชา รูปปนตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลาม  

 

 

 

 

 
 



 

บาย ชมพระราชวังทอปกาป(Topkapi Palace)อันเปนพระราชวังที่

ประทับของสุลต านมานานกวา 3 ศตวรรษ  สรางโดย 

'จักรพรรดิเมหเม็ตผูพิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)

ในอดีตพระราชวังทอปกาปเคยเปนสถานที่ฝกขุนนางทหารรับ

ใชของสุลตานชาวตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอก

ศาสนา)มาสอนใหเปนเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมา

เมื่อขุนทหารเหลานี้ออกมารับราชการเปนใหญเปนโตในวังก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยุคก็รวม

กอการปฏิวัติรัฐประหารเลยดวยซ้ํา ในที่สุดสุลตาน 'มาหมุทที่ 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช

ซึ่งยืนยงมากวา 350 ปนี้ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม โดยการนําการจัดทัพ

แบบยุโรปมาใช ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหา

สมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 

มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตานฯลฯ  

จากนั้น ชอปปง ณสไปซมาเก็ตเปนตลาดที่มีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 

350 กวาปสินคาที่ขายอันดับหนึ่ง ไดแกเครื่องเทศ ตามชื่อ

ของตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมีกระบะไมวางเรียงกัน แต

ละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นตางๆ เชนเครื่องเทศสําหรับ

หมักเนื้อ ตมน้ําซุป หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสม

กับเครื่องดื่มนอกจากเครื่องเทศแลวยังมีสินคาประเภทถั่ว ชา

ผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหง น้ําผึ้งแท น้ํามันหอมระเหย ที่นักทองเที่ยวนิยมซื้อติดไมติดมือไปเปนของ

ฝาก รวมถงึเตอกิชดีไลท ขนมหวานเตอรกิชตนตํารับแทๆ 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Pullman Istanbul Airport Hotel & Convention Center หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวกรุงอิสตันบูล 

 

 

 

 

 



 

วันที่สี่  อิสตันบูล• เมืองชานักกาเล•เมืองโบราณทรอย•แวะถายรูปกับมาโทรจัน                      

ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)เปนเมืองที่ปจจุบันเปนเมือง

ท อ ง เที่ ย ว ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ตุ ร กี  มี ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง

ประวัติ ศาส ตร เดิม มี ชื่ อ ว า  โบ กาซี่  (Bogazi)หรือ  เฮล

เลสปอนต (Hellespont)มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบ

ที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูบนจุดแคบที่สุดของ

ชองแคบดารดาแนลส ใกลกับแหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝง

ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเล 

อยูหางจากกรุงอิสตันบูล เมืองหลวงของตุรกีดวยการเดินทางทางรถยนตประมาณ 4 ชั่วโมง เคยเปน

ที่ตั้งของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปจจุบัน มีซากของกําแพงเมืองที่เปนหินหนาปรากฏ

อยู จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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

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

‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยูในบริเวณจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) ทํา

ใหนครแหงนี้สามารถควบคุมเสนทางการติดตอทั้งทางบกและทางน้ําระหวางทวีปเอเชียและทวีปยุโรป

ได’ ตามบันทึกที่วานี้นั้นแรกเริ่มเดิมทีเหลานักปราชญและผูเชี่ยวชาญทั้งหลายตางก็เชื่อวากรุงทรอย

เปนแคเมืองในตํานาน หาไดมีอยูจริงบนโลกใบนี้ไม หากแตเมื่อราว 140 ปที่แลว มีผูคนพบซากของ

เมืองโบราณแหงหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันวานี่คือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 

 

 

 

 

 

ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse)เปนมาขนาดใหญที่ทําจากไม จาก

มหากาพยอีเลียดเรื่องสงครามเมืองทรอย มาไมนี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมือง



 

ทรอย ที่มีปอมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมนี้

ขึ้นมา แลวลากไปวางไวหนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลาถอยออกไป เมื่อชาว

ทรอยเห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝายกรีกสรางขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว จึง

ลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและ

ปลนเมืองทรอยไดเปนที่สําเร็จ 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Kolin Hotelหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวตามมาตรฐานตุรกี ที่เมืองชานัคคาเล 

 
    

 

 

 

 

วันที่หา คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟซุส•บานพระแมมารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางสูเมืองคุชาดาสึ (Kusadasi)ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ ไดมีการ

บํารุงรักษาไวเปนอยางดีแหงหนึ่งของโลก เมืองเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ สวยงามสมกับ

การเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟซุส รุงเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มี

อายุกวา 2,500 ป เปนที่อยูอาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่งรุงเรืองขึ้นมาใน

ศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาลแผนผังเมืองเอฟฟซุสนั้นไดชื่อวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร และ

การคา โดยตัวเมืองตั้งอยูติดกับทะเลอีเจี้ยน เรือสินคาสามารถเทียบทาไดใกลประตูเมืองมาก และตัว

เมืองเอฟฟซุสนั้นต้ังอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสูงสองดาน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ 

ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทําใหขาศึกบุกโจมตไีดยากมาก 

 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเสื้อหนังที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี 

แบบทันสมัย มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี  นุมบางเบา สวมใสสบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือ

สหรัฐอเมริการครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเปนผูผลิตและสงออกไปขายท่ัวโลก 

บานพระแมมารี (House of Vergin Mary)เชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนม

ใน 

บานหลังนี้ตั้งอยูบนภูเขาสูงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหได

สักครั้ง 

 

 

 

 

 

จากนั้น ทําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง.  

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง PAMUKKALA มาตรฐานตุรก ี

 

 

 

 

 

 

วันทีห่ก ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝาย •เมืองอันตัลยา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ต้ังอยูในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเด

นิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเปนระเบียงน้ําพุเกลือรอน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวของ



 

โลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แหงนี้

เกิดขึ้นจากบอน้ํารอนที่อุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน ซึ่งเมื่อน้ําพุรอนระเหยขึ้นมาเปน

เวลาเนิ่นนาน ไอน้ําก็จะคอย ๆ กอใหเกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอจนเกิดเปนผนังสีขาวขึ้น

นั่นเองดวยความเชื่อวา ปามุคคาเล เปนเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบําบัดการ

อาการตาง ๆ ทําใหในอดีตชนเผากรีก-โรมันไดเขามาสรางเมืองอยูบนบอน้ําพุรอนแหงนี้ และขนานนาม

เมืองนั้นวา ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ไดถูกใชเปนสปาบําบัดโรคมา

นานกวาพันป 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูเมืองอันตัลยา Antalya หรือ (อัลทาลยา)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)เปน

เมืองทองเที่ยวที่สวยงามยิ่งของตุรกี หรือ”รีเวียราแหงตุรกี”มีทั้งธรรมชาติและสถาปตยกรรมอัน

เกาแก และยังเปนเมืองติดชายหาดท่ีนาพักตากอากาศอยางยิ่ง โดยเมืองนี้มีประวัติศาสตรการกําเนิดถึง 

200 ปกอนคริสตกาล ปจจุบันเปนเมืองใหญอันดับ 8 ของประเทศ แตเมื่อพูดถึงการทองเที่ยวแลว อันตัล

ยาจะถูกยกใหเปนอันดับ 1 ของประเทศเลยทีเดียว เคยติดอันดับ 3 ของโลกในดานปริมาณนักทองเที่ยว

มาแลวดวย 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Busaran Bussiness Hotelหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง Antalya มาตรฐานตุรก ี

 

 

 

 

 

 



 

วันที่เจ็ด หอคอยฮิเดอรริค•ยานเมืองเกา•ประตูชัยเฮเดรียน•ลองเรืออาวอันตัลยา•เมืองคัปปา

โดเกีย  

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น หอคอยฮิเดอรริค (Hıdırlık Tower) หอคอยที่เปนอีกสัญลักษณของเมือง มีความสูง 14 เมตร สราง

ดวยหินสีน้ําตาลออน ทรงวงกลมเหมือนปอมปราการ ปจจุบันมีสภาพโทรมแตก็ยังมีความสวยงามและ

ยังเปนจุดชมวิวเมืองอันตัลยาไดอีกดวยยานเมืองเกา (Kaleiçi)ประวัติศาสตรของอันตัลยาสวนใหญถูก

รวบรวมไวในยานเมืองเกาแกงนี้ โดยพื้นที่เกือบทั้งเมืองจะอยูภายในกําแพงเกา ภายในเต็มไปดวยความ

หลากหลายของสถาปตยกรรม และมีสถานที่สําคัญ หลายแหงประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian's 

Gate) ประตูชัยที่ถูกสรางขึ้นในชื่อของจักรพรรดิเฮเดรียนแหงโรมันที่มาเยือนเมืองในศตวรรษที่ 4 ประตูมี

ลักษณะเปนซุมประตูแบบ 3 ซุมโคง และประดับดวยเสาโรมันแบบโครินเธียสวยงาม 8 ตน 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู ทาเรือโบราณ นําทานลองเรืออาวอันตัลยา Antalya Boat Trip”รีเวียราแหงตุรกี” ตั้งอยูติดกับทะเล

เมดิเตอรเรเนียนระหวางที่ทานไดลองเรือใหทานไดสัมผัสบรรยากาศเมืองที่สวยงาม บานและโรงแรมที่

ลดหลั่นแตละชั้นสลับกับตนไมสวยงามบนหนาผา ทานจะไดชมวิวของน้ําตกที่ไหลลงสูยังทะเลเมดิเตอร

เรเนียน เปนทะเลระหวางทวีป คั่นกลางทวีปยุโรปที่อยูทางเหนือ ทวีปแอฟริกาที่อยูทางใต และทวีป

เอเชียที่อยูทางตะวันออก 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา

“ดินแดนมาพันธุดี”  ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกีเปนพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

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

ที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมา   จากนั้น

กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสน

นับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย(ควํ่า) ปลอง 

กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่ เรียกขานกัน

วา “ปลองไฟนางฟา” ที่ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลก

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก                RAMADA PAPPADOCIA หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวคัปปาโดเกียมาตรฐานตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่แปด ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม•นครใตดินไคมัคล•ึชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชม

โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองอาการา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

05.00 น. นําทานเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศเมืองคัปปาโดเกียยามเชา โดยการขึ้นบอลลูน โดยทานจะ

เห็นวิวทั่วเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คาบอลลูนไมได

รวมอยูในรายการ คาบริการทานละ  

230 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหนาทัวรอีกทีในวันที่จะเดินทาง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนั้น ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เปนสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปดวย

คุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1984 สรางโดย

ชาวคริสตที่หลบหนีการเขนฆาคนตางศาสนาของทหารออตโตมัน และสรางโบสถไวมากกวา 30 แหง 

จนกลายเปนศูนยกลางสํานักสงฆเมื่อราวป 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดาน

ภายในถ้ําที่ถูกวาดไวตั้งแตศตวรรษที่ 9 ชางงดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

 

 

 

 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นครใตดินไคมัคลึ  (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใชเปนที่

หลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกีย

ในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ตองการ

เขามายึดครองดินแดนนี้เพื่อหวังผลประโยชนทางการคา และ

ชาวโรมันจากทางตะวันตกดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยั้งการเผยแพรศาสนาคริสตใน

ดินแดนแถบนี้ดวย เมืองใตดินแหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร 

หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดินหลายชั้น แต

วาอากาศในนั้นถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 



 

องศาเซลเซียส และดวยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัว ทําให

อากาศถายเท 

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 ระหวางการทอเมื่อผูกปมแลวจะ

ตัดเสนใยออก จะเหลือเพียงดานเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เปนลวดลายตามที่ตองการ อีกแบบคือ "คาลิม" 

(Kilim) ทอจากขนสัตว ฝาย และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดที่มีชื่อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น 

ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี ่อิสระเชิญทานเลือกชมสินคาตามอัธยาศัย 

ออกเดินทางสูกรุงอังการา (Ankara)ใช เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง หรือที่มีชื่อตาม

ประวัติศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนคร

อิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดย

อยูหางจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงอังการา

เปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ในตุรก ี

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก BERA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวกรุงอังการามาตรฐานตุรกี 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เกา เมืองคัปปาโดเกีย •เมืองอังการา•สุสานอาตาเติรก•ทาอากาศยานนานาชาติเอเซนโบกา

ไ (เชา/-/-) 

 



 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนั้น นําทานชม สุสานอาตาเติรก หรือ Memorial tombเปนที่ฝงศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูนําใน

สงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรก ี

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูทาอากาศยานนานาชาติเอเซนโบกาเมืองอังการา 

13.40 น. ออกเดินทางสูประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาโดยเที่ยวบินที่ QR314 

17.30 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา***เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง*** 

18.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร เที่ยวบินทีQ่R826 

 

วันที่สิบ กรุงเทพ 

05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตารางวนัเดินทางราคา ริเวียรา...ตุรกี 10 วนั 7 คืน สายการบินกาตาร (QR) 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 
ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง 

เด็กไมมี

เตียง 
พักเดี่ยว 

03 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 QR837-QR239 
QR314-QR826 

41,900 41,500 40,900 8,000 

10 ต.ค. 61 19 ต.ค. 61 
QR837-QR239 

QR314-QR826 39,900 39,500 38,900 8,000 

17 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 
QR837-QR239 

QR314-QR826 39,900 39,500 38,900 8,000 

 

 



 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-โดฮา-อิสตันบูล-โดฮา-กรุงเทพฯ 

สายการบินQatarAirway(QR) 

 ภาษีน้ํามันและภาษสีนามบินทุกแหง 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.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 30 กิโลกรัมตอทาน 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีด
ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90USD/ทาน 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทกีอนการ

เดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง

21วัน) 
3. กรณียกเลิก 



 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น 

4. กรณีเจ็บปวย 

4.1 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดินทางไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายในเชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุก 

ครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 

บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียง
ใหญกับเตียงพับเสริม  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยวSingleหองคู 

Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไม

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 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 หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและ

ไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน 
ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา

อยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 

 

 


