
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 22595 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช๎า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร๑ก       – 
ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย    

Uchisar Kaya Hotel 
      หรือเทียบเทํา 

3 
ชมบอลลูนหลากสี – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ๑กลางแจ๎งเกอเรเม – เมืองใต๎ดิน – หุบเขาอุชิซาร๑       – 
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบํา
หน๎าท๎อง Belly Dance   

   
Uchisar Kaya Hotel 

      หรือเทียบเทํา 

4 ชมบอลลูนหลากสี – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ๑เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล    
Ninova Thermal Hotel 

      หรือเทียบเทํา 

5 ปราสาทปุยฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี    
Marina Hotel 

      หรือเทียบเทํา 

6 
โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห๎องอาบนํ้าโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ๎านพระแมํมารี 
– เมืองซานัคคาเล – นั่งกระเชา๎เมืองโบราณเปอร๑กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – 
โรงละครอะโครโปลิส 

   
Iris Hotel 

      หรือเทียบเทํา 

7 
ม๎าไม๎เมืองทรอย – ทําเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร๑รี่ข๎ามฟากชํองแคบคาร๑ดะเนลล๑ – เมืองอิสตันบูล – 
พระราชวังโดลมาบาห๑เช – ลํองเรือชํองแคบบอสฟอรัส – สไปซ๑บาซาร๑ – ร๎านเตอร๑กิช ดีไลท๑     

Golden Way Hotel 
      หรือเทียบเทํา 

8 สุเหรําสีนํ้าเงิน – เซนต๑โซเฟีย – จตุรัสทักซิมสแควร๑ – ถนนอิสติคลัล – สนามบินอิสตันบูล     
9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ      

    



 
 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

 
20.00  พร๎อมกันที ่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 อาคารผู ๎โดยสารขาออก 

เคาน๑เตอร๑สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป้ายต๎อนรับ เลทส๑
โกกรุ๏ป และมีเจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกพร๎อมแนะนําข๎อมูลใน
การเดินทางให๎แกํทําน 

23.30 นําทํานออกเดินทางสูํ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 
Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที 

   
 
 

 

 
Day2 สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา  

เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย 
 

 
06.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนําทํานผําน

ขั้นตอนการตรงจคนเข๎าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศ
ไทย 4 ชั่วโมง) พร๎อมออกเดินทางทํองเที่ยว อังการา (Angara) (ใช๎
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญํเป็นอันดับ
สองในประเทศตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาล
กลาง สํวนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศตํางๆ 

 นําทํานเดินทางส ู ํ  สุสานม ุสตาฟา เคมาล อตาเต ิร ์ก (Ataturk 
Mausoleum) เป็นอนุสรณ๑สถานและสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตา
เติร ๑ก ซึ ่ งเป ็นผ ู ๎น ําในสงครามการกอบกู ๎อ ิสรภาพของตุรก ี หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ผู๎กํอตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก 
และมุสทาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสาน
แหํงนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร๎างขึ้นระหวํางปี ค.ศ. 1944 – 
1953 มีความสําคัญกับประเทศตุรกีเป็นอยํางมาก โดยมีการบันทึกลง
ธนบัตรลีรําตุรกี ถูกพิมพ๑ขึ้นระหวํางปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 
2009 ปรากฏภาพสุสานแหํงนี้บนธนบัตรลีรําด๎วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 นําทํานเดินทางสูํ ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) เป็นทะเลสาบ

นํ ้าเค็มที ่ใหญํเป็นอันดับ 2 ของตุรกี ซึ ่งเป็นทะเลสาบนํ ้าเค็มที ่มี
เปอร๑เซ็นต๑ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหน๎าร๎อน 
นํ้าทะเลสาบจะเหือดแห๎งเหลือเพียงแตํกองเกลือที่ตกผลึกเป็นแผํนหนา 



 
 หลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบ

เกลือแหํงนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถํายทําหนัง Star War อีกด๎วย 
 หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็น

บริเวณที่อยูํระหวําง ทะเลดํากับภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตํโบราณ
กาล เพราะเป็นสํวนหนึ ่งของเส๎นทางสายไหม เส๎นทางการค๎าขาย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน 
เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล๎านปี
มาแล๎ว เกิดจากลาวาที่พํนออกมา และเถ๎าถํานจํานวนมหาศาลกระจาย
ไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผํนดินชั้นใหมํขึ้นมา จากนั้นกระแสนํ้า ลม ฝน 
แดด และหิมะ กัดเซาะกรํอนกินแผํนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับล๎านปี จน
เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานําพิศวง ที่เต็มไปด๎วยหินรูปแทํง
กรวย (ควํ ่า) ปลํอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง
ดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวํา “ดินแดนแหํงปลํอง
ไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย เป็นชื่อเกําแกํภาษา
ฮิตไตต๑ (ชนเผํารุํนแรกๆ ที่อาศัยอยูํในดินแดนแถบนี้) แปลวํา “ดินแดน
ม๎าพันธุ๑ดี” และในปัจจุบันนี้ก็ยังเล้ียงม๎ากันอยูํบริเวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมือง
ใต๎ดินที่ซํอนอยูํใต๎เมืองคัปปาโดเกียแหํงนี้ ถือเป็นเมืองใต๎ดินโบราณที่
ใหญํที่สุดในโลกก็วําได๎ เพราะที่เมืองใต๎ดินแหํงนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น 
ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต๎ดินยังแบํงซอยเป็นห๎องยํอย 
เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต๎ดินมากถึง 15 แหํง และถ๎ารวมทั้ง
เมืองอื่นๆ ด๎วยก็เกือบ 200 แหํงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกัน
ระหวํางแตํละเมืองอีกด๎วย ซึ่งภายในเมืองใต๎ดินมีครบทุกอยํางไมํวําจะ
เป็น ห๎องนอน ห๎องนํ้า ห๎องครัว ห๎องหมักไวน๑ ห๎องประชุม คอกสัตว๑ 
โบสถ๑ บํอนํ้า บางห๎องเป็นห๎องโถงกว๎าง ด๎วยความอัศจรรย๑ใต๎พื้นดินแหํง
นี้ เมืองคัปปาโดเกีย จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย 

 
 องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ได้ขึ้นทะเบียน

เมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเกียเป็นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก UCHISAR KAYA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 หมายเหตุ : ทํานควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระ

สําหรับค๎างคืนที่โรงแรมถ๎า 2 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ทําน เนื่องจากโดยสํวนใหญํโรงแรมสไตล๑ถํ้าในเมืองนี้ไมํมีลิฟท๑ให๎บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Day3 ชมบอลลูนหลากสี – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – โรงงานทอ
พรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมือง
คัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบ าหน้าท้อง Belly 
Dance  

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานเดินทางชม บอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) ไฮไลท๑ของ

เมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักทํองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ให๎ทํานได๎
อิสระถํายภาพและหากทํานใดสนใจขึ ้นบอลลูน และกิจกรรมอื ่นๆ 
รายละเอียดดังนี้ กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไมํรวมอยูํในราคาทัวร๑ (Optional 
Tour) 
1. บอลลูนทัวร๑ (Balloon Tour) สําหรับทํานที่สนใจขึ้นบอลลูนชม

ความสวยงามของเม ืองคัปปาโดเก ีย โปรแกรมเสริมพิ เศษ 
จําเป็นต๎องออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถ
ท๎องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโด
เกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได๎ยาก ใช๎เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้น
บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู ํบนบอลลูนประมาณ 1 
ชั่วโมง คําใช๎จํายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ทํานละ ประมาณ 250 
– 300 เหรียญดอลลาร๑สหรัฐ (USD) ขึ้นอยูํกับฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูํในโปรแกรมทัวร๑ไมํครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไมํ 
 

 
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องรํอนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยูํ
กับดุลยพินิจของทําน 

2. รถจี๊ปทัวร๑ (Jeep Tour) สําหรับทํานใดที่สนใจชมความสวยงาม
ของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจําเป็นต๎องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท๎องถิ่นมารับ 
เพ ื ่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ
ภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได๎ ใช๎เวลาอยูํบน
รถจี๊ป ประมาณ 1 ชั่วโมง คําใช๎จํายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊ปอยูํที่ 
ทํานละ 100 – 150 เหรียญดอลลาร๑สหรัฐ (USD) ขึ ้นอยู ํกับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูํในโปรแกรมทัวร๑ไมํ
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมํครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่อง
รํอนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของทําน 
คําแนะนํา 
- เนื ่องด๎วยข๎อกําหนดของเวลา ทํานจําเป็นต๎องเลือกซื ้อ

แพ็กเกจทัวร๑เสริมอยํางใด อยํางหนึ่ง 
- ทํานที่เมารถ กรุณาทานยาแก๎เมารถลํวงหน๎าอยํางน๎อยครึ่ง

กํอนออกเดินทาง และควรแจ๎งให๎หัวหน๎าทัวร๑ทราบตั้งแตํ
กํอนวันเดินทาง (ตั้งแตํอยูํประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก๎เมา
รถจากประเทศไป) 

- กิจกรรมนี้ ไมํอนุญาตให๎ผู๎ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง, ตั้งครรภ๑ 
หรือ เด็กอายุตํ่ากวํา 7 ปี เข๎ารํวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ
เสียหายไมํว ํากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

- สําหรับทํานที่ไมํรํวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทํานจําเป็นต๎อง
พักผํอนรอคณะอยูํที่โรงแรมที่พัก 



 
 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยูํใน

อาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศ
ตุรกี เมืองเกอเรเมตั้งอยูํในบริเวณที่เป็นที่ตั ้งถิ่นฐานของผู๎คนมาตั้งแตํ
สมัยโรมัน และเป็นสถานที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช๎ในการเป็นที่หลบหนี
ภัยจากการไลํทําร๎ายและสังหารกํอนที่คริสต๑ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได๎รับ
การประกาศวําเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได๎จากคริสต๑ศาสนถาน
จํานวนมากมายที่ตั้งอยูํในบริเวณนี้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด๎านการทอ
พรม และการผลิตเครื่องเซรามิก ลํ้าคําแหํงหนึ่งที่มีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่ว
โลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหารท้องถิ่น  
 จากนั้นนําทํานเข๎าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air 

Museum of Goreme) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื ่อปี ค.ศ. 1985 ซึ ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสต๑ที ่ต๎องการเผยแพรํศาสนาโดยการขุดถํ ้าเป็น
จํานวนมากเพื่อสร๎างโบสถ๑ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผํา
ลัทธิอื่นที่ไมํเห็นด๎วยกับศาสนาคริสต๑ 

 นําทํานเข๎าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู๎นับ
ถือศาสนาคริสต๑ใช๎หลบภัยชาวโรมัน ที่ต๎องการทําลายร๎างพวกนับถือ
ศาสนาคริสต๑ ภายในมีโซนห๎องตํางๆ อาทิ ห๎องนอน ห๎องนํ้า ห๎องครัว 
ห๎องหมักไวน๑ ห๎องประชุม คอกสัตว๑ โบสถ๑ บํอนํ้า บางห๎องเป็นห๎องโถง
กว๎างวํากันวําสามารถจุคนได๎มากกวํา 30,000 คน และระบบระบาย
อากาศที่ดี แตํอากาศคํอนข๎างบางเบา เพราะอยูํลึกและทางเดินบางชํวง
อาจคํอนข๎างแคบจนเดินสวนกันไมํได๎ ควรใช๎ความระมัดระวังในการรับ
ลงไปชมเมืองใต๎ดินแหํงนี้  

  

 
 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley) ให๎ทํานได๎

ถํายภาพด๎านหน๎า เป็นหุบเขาคล๎ายจอมปลวกขนาดใหญํ ใช๎เป็นที่อยูํ
อาศัย ซ่ึงหุบเขาแหํงนี้มีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย๑
ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว๎เป็นที่อยูํอาศัย อุชิซาร๑ คือ บริเวณที่สูง
ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุชิซาร๑ มีไว๎ทําหน๎าที่เป็นป้อม
ปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว๎สอดสํองข๎าศึกยามมีภัยอีกด๎วย 

 นําทํานเดินทางเข๎าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), 
โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ 
(Jewelly Factory) เพื่อให๎ทํานได๎ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค๎า
พื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก อิสระให๎ทํานได๎เลือกซ้ือ
สินค๎าได๎ตามอัธยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 นําทํานชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) เป็น

การโชว๑เต๎นรําที่เกําแกํอยํางหนึ่งของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี 
ในดินแดนแถบอียิปต๑และเมดิเตอร๑เรเนียน นักประวัติศาสตร๑เชื่อกันวํา
ชนเผํายิปซีเรํรํอนคือคนกลุํมสําคัญที่ได๎อนุรักษ๑ระบําหน๎าท๎องนี้ไว๎ให๎มีมา 

 จนถึงปัจจุบัน การโชว๑ระบาํหน๎าทอ๎งนี้ได๎มีมาอยํางแพรํหลายและมีการ
พัฒนาซึ่งเป็นศิลปะที่โดดเดํน สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหน๎าท๎อง
ของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 

ที่พัก UCHISAR KAYA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 หมายเหตุ : ทํานควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระ

สําหรับค๎างคืนที่โรงแรมถ๎า 2 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของ
ทําน เนื่องจากโดยสํวนใหญํโรงแรมสไตล๑ถํ้าในเมืองนี้ไมํมีลิฟท๑ให๎บริการ 

 



 

Day4 เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟ
ลานา – เมืองปามุคคาเล   

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองคอนยา (Konya) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั๋วโมง 40 นาที) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นชื่อของ
อาณาจักรเกําแกํ ซ่ึงเคยมีอํานาจรุํงเรืองสุดขีดในดินแดนอนาโตเลียของ
ตุรกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กินเนื้อที่กวํา 3,900,000 
ตารางกิโลเมตร 

 ระหว ํ า งทางน ํ าท ํ า นแว ะถ ํ า ยภาพ  ท ี ่ พ ั กคา ราวาน เซราย 
(Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณ
ตามเส๎นทางสายไหมและชาวเติร๑กสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 นําทํานเดินทางสู ํ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกสีเขียว ภายในประดับตกแตํงแบบชาว
มุสลิม จัดแสดงข๎าวของเครื่องใช๎ของทํานเมฟลานา และยังเป็นสุสาน
สําหรับบิดาและบุตรของทํานเมฟลานาอีกด๎วย 

 หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มี
นํ้าพุเกลือแรํร๎อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต๎ดินผํานซากปรักหักพังของเมือง
เกําแกํสมัยกรีกกํอนไหลลงสูํหน๎าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาว
ขึ้น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
พักที่ NINOVA THERMAL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

Day5 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซา
ดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานเข๎าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของ

นํ้าพุเกลือแรํร๎อนนี้ได๎กํอให๎เกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชั ้นๆ 
หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให๎เกิดเป็นแกํงหินสี
ขาวราวหิมะขวางทางนํ ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายใน
บริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็น
เมืองโรมันโบราณที่สร๎างล๎อมรอบบริเวณที่เป็นนํ้าพุเกลือแรํร๎อน ซึ่งเชื่อ
กันวํามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผํานไปภัยธรรมชาติได๎ทําให๎
เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูํทั่วไป
บางสํวนยังพอมองออกวําเดิมเคยเป็นอะไร เชํน โรงละคร แอมฟิเธี ยร๑
เตอร๑ขนาดใหญํ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต๎น ได๎รับการขึ้น
ทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกโดยองค๑การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 
ค.ศ. 1988 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองทําเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีต
เมืองนี้เป็นเหมือนทําเรือขนสํงสินค๎า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิต
เครื่องหนังคุณภาพสูงสํงออกทั่วโลก 

 หลังจากนั ้นนําทํานเดินทางสู ํ  โรงงานผลิตเครื ่องหนัง (Leather 
Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนัง 



 
 คุณภาพสูงที่สุดอันดับต๎นๆ ของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให๎กับแบรนด๑ดัง

ในอิตาลี อาทิ Versace, Prada, Michael Kors อีกด๎วย อิสระให๎ทําน
เลือกชมผลิตภัณฑ๑จากเครื่องหนัง และ สินค๎าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก MARINA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day6 เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน ้าโรมันโบราณ – หอสมุด
เซล ซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล – นั่ง
กระเช้าเมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – 
วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานเข๎าชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที ่ม ีการ

บํารุงรักษาไว๎เป็นอยํางดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยูํของชาวโยนก (Lonia) 
จากกรีกซึ่งอพยพเข๎ามาปักหลักสร๎างเมืองซึ่งรุํงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 
กํอนคริสต๑กาล ตํอมาถูกรุกรานเข๎ายึดครองโดยพวกเปอร๑เซียและ
กษัตริย๑อเล็กซานเดอร๑มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข๎าครอบครองก็ได๎
สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงตํางจังหวัดของโรมัน นําทํานเดินบน
ถนนหินผํานใจกลางเมืองเกําที่สองข๎างทางเต็มไปด๎วยซากสิ่งกํอสร๎างเมื่อ
สมัย 2,000 ปีที่แล๎ว ไมํวําจะเป็นโรงละครกลางแจ๎งที่สามารถผู๎ชมได๎กวาํ 
30,000 คน ซึ่งยังคงใช๎งานได๎จนถึงปัจจุบัน เข๎าชม ห้องอาบน ้าโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรํองรอยรของห๎องนํ้า ห๎องอบไอ
นํ้า ให๎เห็นอยูํจนถึงทุกวันนี้ นําทํานถํายภาพเป็นที่ระลึก กับ หอสมุดเซล
ซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สร๎างโดยติเบริอุส จู
ลิอุส อาควิลา อุทิศให๎กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 – 
660 และได๎ฝังโลงศพของบิดาที่ทําจากหินเอาไว๎ใต๎หอสมุดแหํงนี้ ได๎รับ 

 
 
 



 
 การขึ ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกโดยองค๑การสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2015 
 จากนั้นนําทํานเข๎าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ชื่อ

กันวําเป็นที่สุดท๎ายที่พระแมํมารีมาอาศัยอยูํและสิ้นพระชนม๑ในบ๎านหลัง
นี้ตั ้งอยูํบนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที ่คริสต๑ศาสนิกชนจะต๎องหา
โอกาสขึ้นไปนมัสการให๎ได๎สักครั้งในชีวิต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑  
เดิมมีชื่อวํา โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด๑ (Hellespont) มีความ
ยาว 65 กิโลเมตร สํวนที่แคบที่สุดกว๎าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูํบน
จุดแคบที่สุดของชํองแคบดาร๑ดะเนลส๑ ใกล๎กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ 
บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร๑มารา และ ทะเลอีเจียนซ่ึงตั้งอยูํริมทะเล
มาร๑มาราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมืองทรอย 

 จากนั้นนําทําน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณ
เปอร์กามัน (Cable Car to Pergamum) ตั้งตระหงํานอยูํเหนือตัว
เมืองชานัคคาเล กวํา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหํางจากทะเล
อีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด๎านเหนือของแมํนํ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมือง
โบราณของกรีกที ่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได๎รับการขึ ้น
ทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกโดยองค๑การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 
ค.ศ. 2014 ซึ ่งมีสถานที่สําคัญแตํโบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส 
(Acropolis) ซ่ึงเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแหํงเทพนิยายใน
สรวงสวรรค๑ บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou 
Olimpiou Dios – Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลือแตํสํวนฐานเทํานั้น 
แทํนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไว๎ในพิพิธภัณฑ๑เปอร๑กามัมที่เมืองเบอร๑ลิน  

 
 ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) 

เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลกตั้งอยูํในทําเลที่สวยงามที่สุด จุผู๎ชมได๎มาก
ถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวํา นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร๎างฐาน
ในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู๎ตั้งถิ่นฐานในสมัย
นั้นมักเลือกที่สูง มักเป็นเนินเขาที่ด๎านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็น
ศูนย๑กลางของมหานครใหญํ ที่เติบโตรุํงเรืองอยูํบนที่ราบเบื้องลํางที่ราย
ล๎อมป้อมปราการเหลํานี้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พัก IRIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 



 

Day7 ม้าไม้เมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่
ข้ามฟากช่องแคบคาร์ดะเนลล์ – เมืองอิสตันบูล – พระ 
ราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานถ ํายภาพเป็นท ี ่ระล ึกก ับ ม้าไม ้จ  าลองแห ่งเม ืองทรอย 

(Wooden Horse of Troy) ม๎าไม๎ที่มีชื่อเสียงโดํงดังมากที่สุดจากมหา
กาพย๑ภาพยนตร๑เรื่อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใช๎อุบายสํงม๎าไม๎ให๎เมือง
ทรอยเพื่อเป็นของกํานัล แตํความจริงแอบบรรจุคนมาในม๎าไม๎เพื่อเข๎ามา
เปิดประตูเมืองทรอย ให๎ทหารเข๎ามาตีตัวเมืองจนทําให๎เมืองทรอยล๎ม
สลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ๑อันชาญฉลาดด๎านกลการศึกของนักรบ
โบราณ 

 จากนั้นเดินทางสูํ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพื่อน่ังเรือเฟอร์รี่
ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะเนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล สู่ เมืองอิส
ตันบูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to 
Istanbul) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

4 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี มี
ประวัติศาสตร๑ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตํกํอนคริสตกาล มีทําเลที่ตั้งอยูํ
บริเวณชํองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําให๎อิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ที่ตั ้งอยูํใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสม 

 
 ผสานทั้ง 2 ทวีป ทําให๎เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ๑

พิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร๑แหํงอิสตันบูล ฝั่งทวีปยุโรป ได๎รับการขึ้น
ทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกโดยองค๑การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 
ค.ค. 1986 

 จากนั ้นนําทํานเข๎าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce 
Palace) สร๎างโดยสุลตํานดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 
และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สร๎างด๎วยหินอํอนทั้งหลัง ด๎วยศิลปะแบบ
ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูํริม
ชายฝั่งทะเลมาร๑มาราบริเวณชํองแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป บริเวณ
รอบนอกประดับประดาด๎วยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา อุทยานดอกไม๎ 
นํ้าพุ สระนํ้า รูปปั้น รูปสลักตํางๆ วางประดับไว๎อยํางลงตัวนําชื่นชมใน
รสนิยมของสุลตํานแหํงออตโตมันเป็นอยํางยิ่ง 

 จากนั้นนําทําน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นชํองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black 
Sea) กับทะเลมาร๑มารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 
32 กิโลเมตรความกว๎าง เริ่มตั้งแตํ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชํอง
แคบนี้ถือวําเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป
เอเชีย ซึ ่งนอกจากความสวยงามแล๎วชํองแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร๑ที่สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด๎วย ขณะลํองเรือ
ทํานจะได๎เพลิดเพลินกับทัศนีย๑ภาพอันสวยงามของริมฝั่งชํองแคบแหํงนี้ 
ไมํวําจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห๑เชหรือบ๎านเรือสไตล๑ยุโรปของบรรดา
เศรษฐีแหํงประเทศตุรกีทั้งทั้งระหวํางลํองเรือ 

 นําทํานเดินทางสูํ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต๑ 
(Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศตั้งอยูํใกล๎กับสะพานกาลาตา  

 



  
 ที่นี่ถือเป็นตลาดในรํมและเป็นตลาดที่ใหญํเป็นอันดับสองในเมืองอิส

ตันบูล สร๎างขึ้นตั้งแตํชํวงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นสํวนหนึ่งของมัสยิดใหมํ 
ภายในตลาดยังมีสินค๎ามากมายให๎ได๎เลือกซื้อ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, 
ขนมหวานของตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของที่ระลึก, ผลไม๎แห๎ง และ
เครื่องประดับตํางๆ อีกด๎วย 

 นําทํานเดินทางสูํ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือ
ขนมหวานขึ ้นชื ่อของประเทศตุรกี ซึ ่งคนท๎องถิ ่นเรียกกันวําโลคุม 
(Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๐าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและนํ้าตาล 
มักจะมีอัลมอนด๑ ถั่วพิสตาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเข๎าไปด๎วย 
โดยสํวน 

 มากหน๎าตาจะมีสีชมพูเข๎ม แตํก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร๑ฟกับนํ้าตาลไอซิ่ง
ที่คลุกเคล๎าประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด๎วยความกรอบและ
มันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคํูกับชาร๎อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ อาหารไทย  
ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา่ 

 

 

Day8 สุเหร่าสีน ้าเงิน – เซนต์โซเฟีย – ถนนอิสติคลัล คัดดิซี  
– จตุรัสทักซิมสแควร์ – สนามบินอิสตันบูล 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานเดินทางเข๎าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม 

สุเหรําสุลตํานอาห๑เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข๎าชม
สุเหรําทุกแหํงจะต๎องถอดรอดเท๎า ถอดหมวก ถอดแวํนตาดํา เป็นการ
เคารพสถานที่ สามารถถํายภาพด๎านในได๎ ห๎ามสํงเสียงดังและกรุณาทํา
กิริยาให๎สํารวม สุเหรํานี้สร๎างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 
1616 (1 ปีกํอนสุลตํานอาห๑เหม็ดสิ้นพระชนม๑ด๎วยอายุเพียง 27 พรรษา) 
มีหอเรียกสวด อยูํ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให๎ผู๎นําศาสนาขึ้นไปตะโกนร๎อง
เรียกจากยอด เพื่อให๎ผู๎คนเข๎ามาสวดมนต๑ตามเวลาในสุเหรํา ชื่อสุเหรําสี
นํ้าเงินภายในประดับด๎วยกระเบื้องสีฟ้าจากอซนิค ลวดลายเป็นดอกไม๎
ตํางๆ เชํน กุหลาบ ทิวลิป คาร๑เนชั่น เป็นต๎น ตกแตํงอยํางวิจิตรตระการ
ตา ภายในมีที่ให๎สุลตํานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต๑
โดยเฉพาะ มีหน๎าตําง 260 บาน สนามด๎านหน๎าและด๎านนอกจะเป็นที่ฝัง
ศพของกษัตริย๑และพระราชวงค๑ จะมีสิ่งกํอสร๎างที่อํานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนทั่วไป เชํน ห๎องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้า ที่พักกอง
คาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 



  
 หลังจากนั้นนําทํานเข๎าชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย๑ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ๑คาทอลิก สร๎าง

ในสมัยพระเจ๎าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ๑เป็นหินก๎อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร๑กเข๎าครอบครองเมือง ได๎เปลี่ยนโบสถ๑นี้ให๎เป็นสุเหรําในปี ค.ศ. 
1453 ฉาบปูนทับกําแพงที่ปูด๎วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต๑และสาวก ภายหลังทางการได๎ตกลงให๎วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ๑ที่วันนี้คงบรรยากาศของความเกําขลัง
อยูํเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญํที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซ่ึงมีพื้นที่โลํงภายในใหญํที่สุด กํอสร๎างด๎วยการใช๎ผนังเป็นตัวรับนํ้าหนักของอาคารลงสูํพื้นแทนการใช๎เสาคํ้ายัน
ทั่วไป นับเป็นเทคนิคการกํอสร๎าง ที่ถือวําลํ้าหน๎ามากในยุคนั้น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให๎วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได๎รับการยกยํองให๎เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย๑ของ
โลกยุคกลาง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทํานเดินทางสูํ ถนนคนเดินอิสติคลัล คัดดิซี (Istiklal Caddesi) และ จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกได๎วําเป็นจุดศูนย๑กลางของเมืองอิส

ตันบูล มีร๎านค๎ามากมาย ตั้งแตํของที่ระลึก, ร๎านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได๎วําที่แหํงนี้เป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ อาหารจีน  
 นําทํานเดินทางสูํ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 
 

Day9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
01.55 นําทํานออกเดินทางสูํ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินที่ TK68  
15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

26 มีนาคม – 03 เมษายน 2565 44,999 44,999 24,999 7,000 

02 – 10 เมษายน 2565 45,999 45,999 25,999 8,000 

30 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2565 49,999 49,999 29,999 9,000 

01 – 09 พฤษภาคม 2565 49,999 49,999 29,999 9,000 

14 – 22 พฤษภาคม 2565 49,999 49,999 29,999 9,000 

28 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2565 49,999 49,999 29,999 9,000 

03 – 11 มิถุนายน 2565 49,999 49,999 29,999 9,000 

18 – 26 มิถุนายน 2565 48,999 48,999 28,999 9,000 

 
อัตราค่าบริการส าหรบัเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
 

ส าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองลํวงหน๎ากํอนเดินทางอยํางน๎อย 30 วัน พร๎อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระสํวนที่เหลือ 30 วัน กอํนการเดินทาง กรณีวันเดินทาง

น๎อยกวํา 30 วัน ตอ๎งชําระคําทัวร๑เต็มจาํนวน 100% เทํานั้น 
2. อัตราคําบริการนี้ จําเป็นต๎องมีผู๎เดินทาง จํานวน 15 ทําน ขึ้นไป ในแตํละคณะ กรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคําบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให๎คณะได๎ออกเดินทาง ตามความต๎องการ) 
3. ทํานที่ต๎องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร๑, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา๎หน๎าที่ทกุครั้งกํอนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล๑ท หรือ เวลาบิน โดยไมแํจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า และการแนะนาํจากเจ๎าหนา๎ที่เป็นเพียงการแนะนําเทํานัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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