
 

 
  

 
 

รหัสโปรแกรม :  23515 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

WOW TURKEY 8D5N-TK FREE EGYPT (ตุรกี ฟรีอียิปต์) 
ตุรกีฟรีอียิปต์ 8 วัน 5 คืน สายการบินอียิปต์แอร์ (MS)  



 

 
รว่มเดินทางสัมผัสความย่ิงใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโต

มัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ 
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 

 
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้น 
แถมฟรี!! ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ท ามาจากทับทิมหรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง 
****(สงวนสิทธิ์ส าหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)**** 
พักโรงแรมระดับ 4-5ดาว ตลอดการเดินทาง 
บินตรงกับสายการบินประจ าชาติ Egypt Air 

พักโรงแรมสไตล์ถ้ า 1 คืน 

 

 
 
 
 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
กลาง
วัน 

ค่ า 
โรงแรมท่ีพัก 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈   
2 ไคโร (อียิปต์) – ปิริมิด – สฟริงค์ – เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า ✈ ✈ O BEST WESTERN 

3 
เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม-
หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอ
วานอส-ระบ าหน้าท้อง 

O O O 
ALP CAVE DESIGN 
HOTEL 

4 
OPTIONAL BALLOON IN คัปปา โดเกีย - เ มือง เกอ เ ร เม -หุบ เขา
นกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-
เมืองปามุคคาเล่ 

O O O 
LYCUS RIVER 
THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟ
ฟิซุส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซ ึ

O O O 
MARTI BEACH 
HOTEL 

6 
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-ตลาดผ้าไหม- Grand Mosque - 
หมู่บ้าน Cumalikiz – เมืองบูรซา  

O O O KOZA HOTEL 

7 
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ าเงิน-ฮิปโปโดรมล่องเรือช่องแคบบอส - ฟอรัส-
พระราชวังเบย์เลอร์เบยี -- กรุงไคโร (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

วันที่แรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

23.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน
อียิปต์แอร์ (MS) เคาน์เตอร์ Q ประตู 7 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 45 นาที 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วันที่สอง กรุงไคโร (ปิรามิด – สฟริงค์ ) - อิสตันบูล- เมืองหลวงอังการ่า (B/-/D) 

04.15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงไคโรหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
                   แล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาอันสมควร น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับ

การยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ

(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 

3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และ



 

เก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หิน

แต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย 

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 
ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี 
เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน 
และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย  
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ าากว่าปิรามิด 10 
เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงท าให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มี
ห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสียหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร 
ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะ

ขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชม

ภายในตัวปีระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างปีระมิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มี

ทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรเอง 

เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น) 

ชม ตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็นสิงโต (หากสนใจ
ขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)  

 

 

 

 

  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางออกสู่สนามบินไคโร เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

14.20 น.  ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ MS735 

17.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
จากนั้น น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอังการ่า 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักBEST WESTERN HOTEL 2000หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบ าหน้าท้อง  (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างทางน าท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) 



 

 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดก
โลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้
หลบภัยชาวโรมันที่ต้องการท าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกว้าง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท าเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ า
และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวน
กันไม่ได้  
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเข้า ชมโรงงานทอพรมสิ่งท่อขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมทอมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้อได้
ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านชมวิวหุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู (Devrent Valley)เป็นหุบเขาที่ถูกธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นรูป
ต่างๆ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและคล้ายคลึงกับพื้นผิวบนดวงจันทร์ ซึ่งรอบๆบริเวณนี้ เต็มไปด้วยหินรูปทรงต่างๆ 



 

จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้น เช่น รูป อูฐ, งู, แมวน้ า, พระแม่มารีย์ และ ภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นสี
ชมพู เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นที่ท าให้ หุบเขาแห่งนี้ มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปหุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่
อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท า
หน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  
 
 

 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านแวะชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิคอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของท่ีระลึก 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบ าหน้าท้อง”หรือ Belly Danceเป็นการเต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิด
ขึ้นมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี
เร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ า
หน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีใน
ปัจจุบนั (ในช่วงเทศกาลโควิด การแสดง อาจจะมีการยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ้ า!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

**หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมสไตล์ถ้ าประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันซึ่งสไตล์การ
ตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตล์ถ้ าประยุกต์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

วันที่สี ่ OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า 
  เมืองคอนยา่-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) ** 
1.บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour)** ส าหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ 
จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปา
โดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 
ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนท่านละ 250-300เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบประกัน
อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 
หมายเหตุ: เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นจึงมีความต้องการในการขึ้นบอลลูนของนักเที่ยวเป็นจ านวนมาก เพื่อมีโอกาสในการขึ้น
บอลลูน รบกวนแจ้งความประสงค์และช าระค่าบอลลูนพร้อมการจองทัวร์จองการขึ้น 
2.รถจี๊บทัวร์ (Jeep Tour)** ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเ กียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรม
จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจีย
บริเวณภาคพื้นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊
บอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 120-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ใน
โปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 
** ค าแนะน า ** 
- เนื่องด้วยข้อก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นต้องเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง  
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั้งแต่ก่อน
วันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ส าหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านชมวิว หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง 
Cappadogiaซึ่งมีจุดชมวิวที่อยู่ตรงบริเวณหน้าผา ที่ชาวเมืองในสมัยโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบได้



 

เข้าไปท ารังอาศัยอยู่มากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยว นิยม มาชมวิว ถ่ายรูป ที่นี่
เป็นอย่างมากเม่ือได้มาเที่ยวที่เมือง คัปปาโดเกีย 
ต่อมาน าทุกท่านเยี่ยมชม ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney)ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งในเมือง
คัปปาโดเกีย มีลักษณะเป็น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายเห็ด เกิดจากการกัดเซาะ จาก ลม 
ฝน โดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีรูปร่างท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่างในปัจจุบัน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 240กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.40ชั่วโมงระหว่างทางแวะถ่ายรูปCARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัย
โบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 4.50 ชั่วโมง (395 กิโลเมตร) 
เมืองท่ีมีน้ าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้า
ผา 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักLYCUS RIVER THERMALHOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีห่้า เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส  
        -วิหารเทพีอาร์เทมิส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซ ึ   (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซื้อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า  
เป็นต้น เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100% จากนั้นน าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือ
แร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าให้เกิด
เป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัสเมืองเฮียราโพลิส
HIERAPOLISเป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ าพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการ
รักษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่
ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณเป็นต้น  

 
 
 
 



 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.50 
ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่ส าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่ส าคัญสิ่ง
มหัศจรรย์ยุคโบราณ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง 
เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเม่ือ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเม่ือสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจ้งท่ีสามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ น าท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมัน
โบราณ (ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มี
วิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและ
ฝีมือประณีต 
จากนั้นแวะถ่ายรูปวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ(THE TEMPLE OF ARTEMIS)1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่
ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความย่ิงใหญ่ในอดีตได้ 
น าท่านแวะถ่ายรูปมัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUEเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส าคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้นสุด
ของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาด
ในดามัสกัสมัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasulukที่มองเห็นพื้นที่และมี 
harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่ 

จากนั้น น าท่านซื้อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKISH DElIGHT) ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี  
ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พักMARTI BEACH HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก เมืองคูซาดาซ-ึโรงงานเครื่องหนัง-ตลาดผ้าไหม-Grand Mosque-Cumalikiz Village -เมืองบูรซ่า  
   (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังข้ันหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็น
นายแบบและนางแบบเสื้อหนังต่างๆตามอัธยาศัย 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง บูรซ่า น าท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดผ้าใหม Silk Market สร้างขึ้นในปี 1491 โดย 
Sultan Beyazid II ในเมือง Bursa ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของจักรวรรดิออตโตมัน ตลาดผ้าไหมแห่งนี้เคย
เป็นตลาดไหมของโลก และปัจจุบันผ้าไหมสวยจากประเทศตุรกี ก็ยังคงส่งมาที่แห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือก
ซื้อสินค้าคุณภาพดี Grand Mosque มัสยิดเมืองหลวงแห่งบูรซา มัสยิดแห่งนี้ได้รับมอบหมายจากสุลต่านบาเย
ซิดที่ 1 แห่งออตโตมัน เพื่อร าลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเขาในยุทธการนิโคโปลิส และสร้างขึ้นในระหว่างปี 
1396 และ 1399 มัสยิดเป็นอนุสาวรีย์ที่ส าคัญของสถาปัตยกรรมออตโตมันในยุคแรกและเป็นมัสยิดที่ส าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งในเมืองซ่ึงตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าควบคู่ไปกับตลาดเก่าแก่  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านไปยัง หมู่บ้านออตโตมัน หรือ Cumalikizik Village เป็นหมู่บ้านที่มีอายุถึง1300 ปี เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ขึ้นชื่อหลายเรื่อง ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก ในปี2014 เป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ บ้านของชาวเติร์กเร่ร่อน แบบดั้งเดิม ทางเดินหิน และ
ถนนโค้งขึ้นไปบนยอดเขา สถาปัตยกรรมโบราณทีไ่ด้รับการอนุรักษ์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ บ้านแต่ละหลังจะมี
การตกแต่งท่ีแตกต่างออกไปซึง่นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตและดื่มด่ ากับบรรยากาศออตโตมันสมัยกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Koza Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด กรุงอิสตันบูล –พระราชวัง Beylerbeyi - สุเหร่าสีน้ าเงิน – ฮิปโปโดรม -  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -  กรุงไคโร 
(B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่  กรุงอิสตันบูล ชมสุเหร่าสีน้ าเงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN AHMET 
MOSQUEถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้
รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่
ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อ
ตามสุลต่านผู้สร้างซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  
 
 
 

 
 
 
 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรม
ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็น
ที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัด
งานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสา
ที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกน ากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่
สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าให้ประเทศตุรกีได้รับสมญา
นามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือท่ีเชื่อม
ทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia 
Castle โดยจุดชมวิวที่ส าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถว่ิงข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ 
สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของ
โลกในสมัยนั้น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21) ขณะที่ล่องเรือพร้อมดื่มด่ ากับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา  



 

 
น าท่าน ชมพระราชวัง Beylerbei ซึ่งเป็น
พระราชวังฤดูร้อนอันเลื่องลือของจักรวรรดิ
ออตโตมัน มีทิวทัศน์สวยงามที่สามารถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส และเมืองเก่า
เม่ืองมองจากฝั่งเอเชียของเมืองสองทวีป
แ ห่ ง นี้  พ ร ะ ร า ช วั ง  Beylerbeyi  มี
ความหมายว่า “พระราชวังของราชาแห่ง
ราชา”  สร้างขึ้นในปี 1861 และ 1865 
อาคารตกแต่งอย่างหรูหราฟู่ฟ่ายิ่งกว่า
อ า ค า ร ส ไ ต ล์ ยุ โ ร ป ห รื อ อ เ ม ริ กั น 
ประกอบด้วยห้องจ านวนกว่า 20 ห้อง มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยส าหรับชายและหญิง ท่านจะได้ชื่นชมสไตล์อันเลิศ
หรขูองวอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ พรม ผ้าม่าน และของตกแต่งอ่ืนๆ ที่ล้วนแต่เป็นของดั้งเดิมท้ังสิ้น  
ได้เวลาอันสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS736  
19.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน) 
23.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ MS960 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 35 นาที   
 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันทีแ่ปด ไคโร-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

13.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  
**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก** 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ไฟล์ทขาไป MS961BKKCAI 2355-0415+1//MS735 CAIIST 1420-1735 
ไฟล์ทขากลับ MS736 ISTCAI 1835-1950 // MS960 CAIBKK 2300-1310+1 

02-09 มิ.ย. 65 
04-11 มิ.ย. 65 
07-14 มิ.ย. 65 
09-16 มิ.ย. 65 
11-18 มิ.ย. 65 
14-21 มิ.ย. 65 
16-23 มิ.ย. 65 
18-25 มิ.ย. 65 
21-28 มิ.ย. 65 
23-30 มิ.ย. 65 
25-มิ.ย.-02 ก.ค. 65 
28 มิ.ย.-05 ก.ค. 65 
30 มิ.ย.-07 ก.ค. 65 
02-09 ก.ค. 65 
05-12 ก.ค. 65 
07-14 ก.ค. 65 
09-16 ก.ค.65 
12-19 ก.ค. 65 
14-21 ก.ค. 65 
16-23 ก.ค. 65 
19-26 ก.ค. 65 
21-28 ก.ค. 65 
23-30 ก.ค. 65 
26 ก.ค.-02 ส.ค. 65 
28 ก.ค.-04 ส.ค. 65 

35,988 บาท 8,500 บาท 

 
UPDATE10MAY22 
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จ านวน 15ท่านขึ้นไป** 
**ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้** 
 



 

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 70 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 70USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี 

ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศตุรกี (อย่างใด อย่างหนึ่ง) 

วัคซีน พาสปอร์ตhttps://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยืนยันการรับวัคซีนครบ 2 โดส (ให้ E-Vaccine จากแอพหมอพร้อมได้) 

ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade)หรือ 

เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน้ ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบินTURKISH AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 ท่าน 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ  
Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/


 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณา

สอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOYของแต่ละโรงแรม 

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 70 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรม

เนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 70USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี 

ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ  

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ 

การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยื่นค าร้องขอวีซ่า 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจอง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาทภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง 
ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้
สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่
นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้
น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 



 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน
ใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มี วีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 
2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 
อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ 
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง 
(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 



 

1. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง
บนเครื่องบินทุกกรณีแต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 
(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี้ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พร้อม
คณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้นประหยัด 
(Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งนี้การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่สายการบินเป็นส าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัดที่สุด) 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา
เข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์
แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 
หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 



 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่
ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการ
ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็น
บางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม  

 
***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า15ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้
ในการน าเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 15ท่าน หรือต่ ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิก
การเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย  ความล่าช้า หรือ 
อุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 



 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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