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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วันแรก สนำมบนิสุวรรณภมูิ                                                                                                                      (-/-/-) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ S  สำย

กำรบินมำฮำนแอร์ (W5) มีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรกำรเดินทำง. 
22.00 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่ำน โดยสำยกำรบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5050 (บริกำรอำหำรและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลำบินประมำณ 6.30 ชม.) 
เทีย่วบนิและเวลำบนิอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิเปน็ผูก้ ำหนด 

 

วันที่สอง สนำมบินเตหะรำน (ประเทศอิหร่ำน) - สนำมบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) -  เมืองอังกำรำ -  
มัสยิดโคจำเทป็ (KOCATEPE MOSQUE)                                                                                (-/-/D) 

02.15 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ำน)  จำกนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทำงสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย 
09.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสำยกำรบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5116 (บริกำรอำหำรและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลำบินประมำณ 3 ชม.( 
11.45 น. เดินทำงถึง สนำมบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนำมบินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรเคีย  น ำท่ำนผ่ำน

พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง,ศุลกำกรและรับสัมภำระเรียบร้อย (เวลำประเทศตุรเคียช้ำกว่ำประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง 
กรุณำปรับเวลำให้ตรงตำมเวลำท้องถิ่น เพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) ในฤดูหนำว ตุรเคียจะช้ำกว่ำไทย 5 ชม. 

)เริ่มประมำณเดือนตุลำคม -กุมภำพันธ์ (และฤดูร้อน )เริ่มประมำณ มีนำคม -กันยำยน (ตุรเคียจะช้ำกว่ำเมืองไทย 4 
ชั่วโมง 

 

 ****** และจ ำเปน็ตอ้งถอดรองเทำ้กอ่นเขำ้ชม โปรดแตง่กำยด้วยชดุสภุำพ ส ำหรบักำรเขำ้ชมสเุหรำ่  ****  
🧕  สภุำพสตร ี :: มดิชดิไมร่ดัรปูและเตรียมผำ้ส ำหรบัคลมุศรีษะควรสวมกำงเกงขำยำวคลมุขอ้เทำ้ เสือ้แขนยำวคลมุขอ้มอื  

👳 สภุำพบรุษุ :: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสือ้แขนยำว ไมร่ดัรปู  
 

 ☞ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืององักำรำ (ANKARA)  เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรอง
จำกอิสตันบูล มีควำมส ำคัญทั้งทำงธุรกิจและอุตสำหกรรม เป็นศูนย์กลำงของรัฐบำลตุรเคียและเป็นที่ตั้งของ
สถำนทูตประเทศต่ำงๆ ศูนย์กลำงของกำรค้ำขำย ให้ท่ำนอิสระพักผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใช้เวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 5 ชม.) 

 ☞ น ำท่ำนชม มัสยิดโคจำเท็ป (KOCATEPE MOSQUE) เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอังกำรำ ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง
อังกำรำ ทำงฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัส KIZILAY ซึ่งเป็นลำนกว้ำงชื่อดังของเมือง เป็นกำรผสมผสำน
สถำปัตยกรรมออตโตมันยุคเก่ำและใหม่เข้ำด้วยกัน เริ่มสร้ำงเมื่อปี ค .ศ . 1967 สร้ำงเสร็จปี 1987 ในสมัยสุลต่ำนอำห์
เมตที่ 1 เมห์เมต อำอำ )MEHMET ) สถำปนิกผู้สร้ำงสรรค์มัสยิดแห่งนี้ ต้องกำรแสดงให้โลกรู้ว่ำเขำมีควำมสำมำรถ
เหนืออำจำรย์และสถำปนิกที่ออกแบบวิหำรเซนต์โซเฟีย จึงบรรจงออกแบบจนอลังกำร โดดเด่นด้วยกำรผสมผสำนที่
สง่ำงำมของหออะซำนอันสูงเด่น และโดมเป็นชั้นๆ ชมระเบียงที่สง่ำงำมเหนือซุ้มโค้ง และบันไดที่มีสไตล์ ที่นี่กลำยเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้จำกแทบทุกส่วนของเมืองในวันที่ท้องฟ้ำแจ่มใส มัสยิดขนำดใหญ่แห่งนี้
สำมำรถรองรับได้ประมำณ 24,000 คนในครำวเดียวกัน  

 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  

 ที่พัก  KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สำม เมืององักำรำ - ทะเลสำบเกลอื - เมืองคปัปำโดเกยี (CAPPADOCIA) - นครใตด้ินชำดคั - หุบเขำอซุซิำร ์
- หมู่บำ้นอวำนอส                                                                                                                      (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

 ☞  เดินทำงสู่   เมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA)  มำจำกภำษำเปอร์เชีย คัตปำตุกำ (KATPATUKA) เมือง
มหัศจรรย์ที่ได้รับกำรประกำศจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค .ศ. 1985 ตั้งอยู่บนพื้นที่ๆ เคยเป็น
ภูเขำไฟมำก่อน ชื่อ เออร์ซีเยส (ERCIYES) เมืองนี้เกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟและถูกลำวำปกคลุมหลำยพื้นที่ทับ
ถมกันเป็นระยะเวลำยำวนำนจนกลำยเป็นหิน ผ่ำนลม,ฝน,พำยุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีควำมสวยงำมแปลกตำ
จนกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมส ำหรับนักท่องเที่ยวและอีกไฮไลท์ของเมืองนี้คือเป็นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงำม
ที่สุด  (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชม.) 
☞ ระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะถ่ำยรูป ทะเลสำบเกลอื (LAKE TUZ) ทะเลสำบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตุรเคียและเป็นหนึ่ง
ในทะเลสำบน้ ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

 ☞ น ำท่ำนชม นครใต้ดนิชำดคั (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื่อ 2-3 พันปีก่อนคริสตกำล ชำวคัปปำ
โดเชียได้มีกำรสร้ำงเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจำกกำรบุกรุกของชำวโรมัน ขุดเจำะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัปปำ
โดเชียกลำยเป็นเมืองอีกหลำยๆ เมือง ภำยในมีทั้ง โบสถ์คริสจักร โรงเรียนสอนศำสนำ โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อน้ ำ ห้อง 
โถง ห้องนอน ห้องน้ ำ ห้องถนอมอำหำร ห้องครัว ห้องอำหำร ฯลฯ และยังมีอีกหลำยส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้น ให้ท่ำนได้ชม
ควำมมหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภำพประทับใจตำมอัธยำศัย จนถึงเวลำอันสมควร 

 

 
 

 ☞ แวะถ่ำยรูป หุบเขำอุซิซำร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขำคล้ำยจอมปลวกขนำดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อำศัย ซึ่งหุบเขำ
ดังกล่ำวมีรูพรุน มีรอยเจำะ รอยขุด อันเกิดจำกฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขำ เพื่อเอำไว้เป็นที่อยูอ่ำศัย 

  

https://hmong.in.th/wiki/Turkey


IST107W5-9 TURKIYE SO COOL 10D7N BY W5 (23NOV-2DEC, 14-23 DEC)    4 

 
 

☞  แวะถ่ำยรูป  หมู่บ้ำนอวำนอส (AVANOS) หมู่บ้ำนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผำ อุปกรณ์ที่ใช้ภำยในบ้ำน 
ถ้วย,ชำม,ไห,โอ่ง,แจกันและเครื่องประดับบ้ำน  
  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  
 ที่พัก  UCHISAR CAVE HOTEL (โรงแรมถ้ ำ) หรือเทียบเท่ำ 
 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ กำรแสดงพืน้เมอืง+เครื่องดื่มท้องถิ่น  ระบ ำหน้ำทอ้ง (BELLY DANCE) โชว์ท้องถิ่นที่สวยงำม ศิลปะที่
โดดเด่นของชำวตุรเคีย  (หมำยเหตุ กำรแสดงโชว์พื้นเมืองขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน หำกมีกำรยกเลิกกำร
แสดงทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ)  (รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเข้ำชมและ
เครื่องดื่มทุกชนิด) (หำกลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์ที่จะซื้อตั๋วเข้ำชมกำรแสดง รบกวนสอบถำมรำคำกับหัวหน้ำ
ทัวร์ *รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้* สำมำรถแจ้งและช ำระเงินได้ที่หัวหน้ำทัวร์ค่ะ) 

 

วันที่สี่ เมืองคปัปำโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกยี* - พิพิธภณัฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ 
- หุบเขำนกพิรำบ  - หุบเขำพำซำแบค  - เมืองคอนย่ำ - คำรำวำนซำรำย - เมืองปำมุคคำเล่               
(B/L/D) 

เช้ำมืด คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ☂ ขึ้นบอลลูน สัญลักษณ์ของ

ตุรเคีย ชมพระอำทิตย์ยำมเช้ำ ชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย พำโนรำม่ำวิว ชมเมืองอำรยธรรมโบรำณ เมือง
แห่งมนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยำกำศมุมสูง เก็บภำพที่สวยงำมรอบตัว (ค่ำใชจ้่ำยในกำรขึน้บอลลนู รำคำทำ่นละประมำณ 
280 USD/ทำ่น *รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้* สำมำรถสอบถำมและช ำระเงนิได้ทีห่วัหน้ำทวัร ์ทั้งนี้ กำรขึน้บอลลนู
นั้นขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศที่เหมำะสม* โดยจะค ำนงึถึงควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ **ประกนัภัยที่ท ำจำก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่ำน*** ) 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞ น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถำนที่แห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรขุด
เจำะถ้ ำหินหลำยลูกเพื่อท ำเป็นโบสถ์ส ำหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศำสนำคริสต์  เป็นถิ่นฐำนที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่
ก่อนคริสตกำลและยังเป็นสถำนที่ซึ่งชำวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภัยกำรล่ำสังหำรจำกจักวรรดิโรมัน ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค .ศ . 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเรื่องรำวชีวิตควำม
เป็นอยู่ของชำวคัปปำโดเชียน (CAPPADOCIAN)  
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 ☞ แวะถ่ำยรูป หุบเขำนกพิรำบ (PIGEON VALLEY)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้ำผำที่ชำวเมืองโบรำณได้ขุดเจำะ
เป็นรู เพื่อให้นกพิรำบเข้ำไปท ำรังอำศัยอยู่  ชำวบ้ำนเลี้ยงนกพิรำบไว้เพื่อน ำมูลมำท ำเป็นปุ๋ยบ ำรุงต้นไม้ จำกจุดชม
วิวสำมำรถมองเห็นปรำสำทอุชิซำร์ (UCHISAR CASTLE) และยังมีต้นไม้จ ำลองที่เต็มไปด้วยดวงตำสีฟ้ำแขวนอยู่
โดดเด่น อิสระถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย 

 

☞ แวะถ่ำยรูป หุบเขำพำซำแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขำหินแปลกตำรูปกรวยคล้ำยมีหมวกวำงอยู่บนสุด 
อดีตเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วสถำนที่แห่งนี้เคยเป็นที่พ ำนักของบำทหลวงไซมอนที่เดินทำงมำเพื่อปลีกวิเวก แสวงหำที่
ปฏิบัติธรรมและได้มำเจอสถำนที่แห่งนี้ (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นที่นิยมส ำหรับพระอีกหลำยองค์ใน
เวลำต่อมำ จนได้รับอีกสมญำว่ำ THE VALLEY OF THE MONKS. 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

☞ เดินทำงสู่  เมืองคอนย่ำ (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของ อำณำจักรเซลจุก )SELCUK) เป็น
อำณำจักรแห่งแรกของชำวเติร์กบนผืนแผ่นดินตุรเคีย ที่นี่ท่ำนสำมำรถเห็นสถำปัตยกรรมดั้งเดิมแบบเซลจุก  และยัง
เป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำของนิกำยเมฟลำวี  ซึ่งก่อตั้งโดย เมฟลำนำ เจลำเลดิน ซึ่งเป็นกวีชำวอัฟกำนิสสถำน เมฟ
ลำนำ ท ำให้ชำวคริสต์จ ำนวนไม่น้อยเลยหันมำนับถือสำสนำอิสลำม (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชม.)   
 

☞  ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยรูป คำรำวำนซำรำย (CARAVANSARAI) ที่พักของกองคำรำวำนในสมัยโบรำณ เป็น
สถำนที่พักแรมของกองคำรำวำนตำเส้นทำงสำยไหมและชำวเติร์กสมัยออตโตมัน 
 

 
 

 ☞  เดินทำงสู่  เมืองปำมุคคำเล่ (PAMUKKALE) แปลว่ำ ปรำสำทปุยฝ้ำย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองชื่อ
เดียวกัน จังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรเคีย เป็นเนินเขำหินปูนสีขำว มีควำมยำวประมำณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิด
จำกน้ ำพุร้อนที่น ำแคลเซียมคำร์บอเนตมำตกตะกอน ปำมุคคำเล่ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับฮีเอ
รำโปลิสซึ่งเป็นเมืองโบรำณที่ตั้งอยู่บนปำมุคคำเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 ชม.) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  
 ที่พัก  TRIPOLIS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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วันที่ห้ำ เมืองปำมุคคำเล่ - เมืองเฮียรำโพลิส - ปรำสำทปุยฝ้ำย - เมืองคูซำดำซี  - บ้ำนพระแม่มำรี -   
เมืองโบรำณเอฟฟซิสุ                                                                                                                  (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞ น ำท่ำนชม  เมืองเฮียรำโพลสิ (HIERAPOLIS) เมืองโรมันโบรำณที่สร้ำงล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ ำพุเกลือแร่ร้อน
ซึ่งเชื่อกันว่ำมีสรรพคุณในกำรรักษำโรคเมื่อเวลำผ่ำนไปภัยธรรมชำติได้ท ำให้เมืองนี้เกิดกำรพังทลำยลงเหลือเพียง
ซำกปรักหักพังกระจำยอยู่ทั่วไป เช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนำดใหญ่ วิหำรอพอลโล สุสำนโรมันโบรำณ 
 

 
 

☞ น ำท่ำนชม ห้องอำบน้ ำแบบโรมันโบรำณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ ำ ให้เห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี้  ,ห้องสมุดโบรำณ ที่มีวิธีกำรเก็บรักษำหนังสือไว้ได้เป็นอย่ำงดีทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิ
สติคที่มีควำมอ่อนหวำนและฝีมือประณีต 
☞ น ำท่ำนชม  ปรำสำทปยุฝำ้ย (PAMUKKALE)  น้ ำตกหินปูนสีขำวที่เกิดขึ้นจำกธำรน้ ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมำณ 
35 องศำเซลเซียส ซึ่งเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมำณที่สูงมำกไหลลงมำจำกภูเขำ “คำลดำกึ ”ที่ตั้งอยู่ห่ำงออกไปทำง
ทิศเหนือ และท ำปฏิกิริยำจับตัวแข็งเกำะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตำมภูมิป ระเทศ เกิดเป็น
ประติมำกรรมธรรมชำติ อันสวยงำมแปลกตำที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนท ำให้ปำมุคคำเล่และเมืองเฮียรำโพลิสได้รับ
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมควำมสวยงำมของ
แอ่งน้ ำหินปูนธรรมชำติตัดกับหน้ำผำที่กว้ำงขวำงมีลักษณะสวยงำมมหัศจรรย์แตกต่ำงออกไปมำกมำยคล้ำยหิมะ 
ก้อนเมฆหรือปุยฝ้ำยน้ ำแร่มีอุณหภูมิประมำณ 33 – 35.5 องศำเซลเซียส อิสระเก็บภำพประทับใจจนถึงเวลำอัน
สมควร 
 
 
 
 



IST107W5-9 TURKIYE SO COOL 10D7N BY W5 (23NOV-2DEC, 14-23 DEC)    8 

 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

☞ เดินทำงสู่  เมืองคูซำดำซี (KUSADASI)  เมืองท่ำที่ส ำคัญทำงกำรค้ำอีกเมืองหนึ่งของตุรเคียที่เป็นสถำนที่ตั้งของ
โบรำณสถำนที่ส ำคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบรำณ (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชม.)   

 

☞ จำกนั้นน ำท่ำนชมบริเวณภำยนอก  บ้ำนพระแม่มำรี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกค้นพบอย่ำปำฏิหำริย์ 
โดยแม่ชีตำบอดชำวเยอรมัน ชื่อ แอนนำ แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH เมื่อปี ค .ศ .
1774-1824 ได้เขียนบรรยำยสถำนที่ไว้ในหนังสืออย่ำงละเอียดรำวกับเห็นด้วยตำตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคน
พยำยำมสืบเสำะค้นหำบ้ำนหลังนี้ จนพบในปี ค .ศ . 1891 ซึ่งเชื่อกันว่ำเป็นที่สุดท้ำยที่พระแม่มำรีมำอำศัยอยู่และ
สิ้นพระชนม์ในบ้ำนหลังนี ้ปัจจุบันบ้ำนพระแม่มำรีได้รับกำรบูรณะเป็นบ้ำนอิฐชั้นเดียว ภำยในมีรูปปั้นของพระแม่มำรี 
ซึ่งพระสันตปำปำ โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่  
 

 
 
 

☞ น ำท่ำนชม เมืองโบรำณเอฟิซุส )EPHESUS) เมืองโบรำณที่มีกำรบ ำรุงรักษำไว้เป็นอย่ำงดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่
อยู่ของชำว )Ionia  (จำกกรีก ซึ่งอพยพเข้ำมำปักหลักสร้ำงเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กำล ต่อมำ
ถูกรุกรำนเข้ำยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซำนเดอร์มหำรำช ภำยหลังเมื่อโรมัน เข้ำครอบครองก็ได้
สถำปนำเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่ำงจังหวัดของโรมัน  
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ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  
 ที่พัก  MARINA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่หก เมืองคซูำดำซ ี- ย่ำนเมอืงเกำ่อซิเมยีร ์- เมืองชำนคัคำเล่ - อุทยำนแหง่ชำตทิรอย                        (B/L/D) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอิซเมยีร์ หรืออซิมีร ์)IZMIR) เป็นมหำนครในปลำยสุดทำงตะวันตกของอำนำโตเลีย ถือว่ำ
เป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสำมของประเทศตุรเคีย เป็นรองแค่อิสตันบูล กับอังกำรำ และเป็นเมืองริมทะเลอีเจียน
ที่มีประชำกรหนำแน่นที่สุดรองจำกเอเธนส์  ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขำอีกทั้งยังถือว่ำเป็นเมืองที่ค่อนข้ำงพลุกพล่ำนไป
ด้วยผู้คนรวมไปถึงถนนที่ค่อนข้ำงกว้ำง อำคำรกระจกและศูนย์ช็อปปิ้งที่ทันสมัย น ำท่ำนชม ย่ำนเมืองเก่ำอิซเมียร์ 
ห้ำมพลำดกับ จัตุรัสโคนัค )KONAK SQUARE ), หอนำฬิกำอิซเมียร์ )IZMIR CLOCK TOWER) เป็นต้น (ใช้เวลำ
ในกำรเดินทำงประมำณ 1.30 ชม.)   
 

 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
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☞ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  ชำนัคคำเล่ )CANAKKALE)  เมืองท่ำที่ส ำคัญอีกแห่งหนึ่งของตุรเคียมีดินแดนอยู่ใน
ยุโรปและเอเชียเช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศำสตร์ของสงครำมโลกครั้งที่ 1 เพรำะที่ชำนัค
คำเล่นี้ทหำรสัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกและท ำกำรรบในสงครำมกำลิโปลี )GALLIPOLI)หรือ กัลป์ลิโปลีโดยในทุกๆ
ปีจะมีกำรจัดงำนร ำลึกให้กับผู้เสียชีวิตในวัน ANZAC DAY ทุกวันที่ 25 เมษำยน ทุกปี ในสงครำมโลกครั้งที่ 1 ตุรเคีย
เป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้ แต่กลับชนะในสงครำม กัลป์ลิโผลี จนท ำให้นำยพล มุสตำฟำ เคมำล ปำชำ )MUSTAFA KEMAL 
PASHA) กลำยเป็นมหำวีรบุรุษส ำคัญของชำติ ซึ่งต่อมำ มุสตำฟำ เคมำล ปำชำ ก็คือ อตำเติร์ก บิดำแห่งชำติตุรเคีย 
(ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชม.)   

 

☞  เดินทำงสู่  อุทยำนแห่งชำติทรอย )TROY 
NATIONAL PARK) เป็นโบรำณสถำนที่มีชื่อเสียง
ที่สุดแห่งหนึ่งชองโลกที่มี ประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 
5,000 ปี ภำยในอุทยำนน ำท่ำนชม ม้ำไม้โทรจันหรือ
ม้ำไม้ จ ำลองเมืองทรอย )TROJAN HORSE) เป็น
ม้ำไม้ที่สร้ำงจ ำลองจำกบันทึกทำงประวัติศำสตร์  ที่
ชำวกรีกใช้อุบำยส่งม้ำไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของ
ก ำนัล แต่ควำมจริงแอบบรรจุคนมำใน ม้ำไม้เพื่อเข้ำ
มำเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหำรเข้ำมำตีตัวเมืองจน
ท ำ ให้ เ มื อ งทรอยล้มสลำย  ซึ่ ง เปรี ยบ เสมื อน
สัญลักษณ์อันชำญฉลำดด้ำนกลกำรศึกของนักรบโบรำณ 
 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ  
 ที่พัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่เจ็ด เมืองชำนคัคำเล่ - ม้ำไม้จ ำลองเมืองทรอย - เมืองอสิตันบลู - สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย - สุเหร่ำสีน้ ำเงิน - ฮิป
โปโดรม - พระรำชวงัทอปกำป ี- ตลำดสไปรท์                                                                              (B/-/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

แวะถ่ำยรูป ☞  ม้ำไม้จ ำลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซึ่งอยู่ใจกลำงเมืองชำนัคคำเล่ ม้ำไม้เมือง
ทรอยตำมเรื่องเล่ำนั้นเกิดจำกกำรต่อสู้ระหว่ำงกองทัพกรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กันนำนนับสิบปี กองทัพกรีกจึงคิด
แผนกำรที่จะตีกรุงทรอยโดยกำรสร้ำงม้ำไม้ โดยทหำรกรีกได้เข้ำไปซ่อนตัวอยู่ภำยในซอกต่ำงๆของม้ำและเข็นไปไว้
หน้ำเมืองทรอย ชำวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ำกองทัพกรีกได้ถอยทัพยอมแพ้ไปแล้วและมอบม้ำไม้จ ำลองเป็นของขวัญ 
จึงเข็นเข้ำไปไว้ในเมือง ตกกลำงคืนชำวทรอยนอนหลับหมด ทหำรที่ซ่อนอยู่ในม้ำก็ออกมำเปิดประตูให้กองทัพกรีกเข้ำ
มำท ำกำรยึด และเผำกรุงทรอยจนย่อยยับ ซึ่งม้ำไม้จ ำลองแห่งเมืองทรอยที่ เห็นอยู่ในเมือง ชำนัคคำเล่ นี้ได้รับมำ
จำก  กองถ่ำยท ำละคร วอเนอร์ บรำเธอร์ ใช้ถ่ำยท ำละคร เรื่องทรอย เมื่อถ่ำยท ำเสร็จแล้วจึงยกให้เป็นสมบัติของที่นี่
ตั้งแต่ปี 2004   อิสระเก็บภำพประทับใจตำมอัธยำศัย จนถึงเวลำนัดหมำย 
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 ☞ เดินทำงสู่  เมืองอสิตนับลู (ISTANBUL)  เมืองส ำคัญอันดับ 1ของประเทศ เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มี
ประชำกรมำกที่สุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซึ่งท ำให้อิสตันบูลเป็นเมือง
ส ำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนำ
โตเลีย) ซึ่งในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองส ำคัญของชนเผ่ำจ ำนวนมำกในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียก
แตกต่ำงกันออกไป (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 ชม.)   

 

อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
 

 ☞ น ำท่ำนชม สุเหร่ำเซนต์โซเฟยี (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือวิหำรเซนต์โซเฟีย หรือ HAGHIA SOFIA 
(ฮำยำโซฟีอำบำงคนอำจออกเสียงฮำเกียโซเฟีย หรือในภำษำ (ตุรเคียเรียก AYASOFYA เซนต์โซเฟีย แปลว่ำ โบสถ์
แห่งปัญญำอันศักดิ์สิทธิ์ ค ำว่ำ "SOFIA" มำจำกค ำในภำษำกรีกที่แปลว่ำ "ปัญญำ" จึงไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับนักบุญ
ที่ ชื่ อ  SOFIA แต่ อย่ ำ ง ใด  เ ซนต์ โ ซ เฟี ยนั บ เป็ น
สิ่งก่อสร้ำงจำกฝีมือมนุษย์ที่มีควำมสวยงำมอลังกำร 
ตั้ ง อ ยู่ ใ น ก รุ ง ค อ น ส แ ต น ติ โ น เ ปิ ล 
(CONSTANTINOPLE) หรื อปั จจุ บั นคือกรุ งอิ ส
ตันบูล ประเทศตุรเคีย สุเหร่ำแห่งนี้ เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกล ำดับที่ 8 ในยุคกลำง สร้ำงในสมัย
ของจักรพรรดิจัสติเนียน แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ 
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☞  น ำท่ำนชม สุ เหร่ำสีน้ ำ เงิน  (BLUE MOSQUE) หรือ  SULTAN  AHMET MOSQUE ถือ เป็นสุ เหร่ ำที่ มี
สถำปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพรำะได้รวบรวมเอำองค์ประกอบจำก
วิหำรเซนต์โซเฟียผนวกกับสถำปัตยกรรมแบบอิสลำมดั้งเดิม ถือว่ำเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรเคีย สำมำรถจุคนได้
เรือนแสน ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 7 ปี ระหว่ำง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตำมสุลต่ำนผู้สร้ำงซึ่งก็คือ 
SULTAN AHMED นั้นเอง 
  

 ☞ น ำท่ำนชม จัตุรัสสุลต่ำนอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนำมแข่งม้ำของชำวโรมัน จุดศูนย์กลำง
แห่งกำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำ สร้ำงขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่ำงๆของชำวเมือง 
ต่อมำในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน  ฮิปโปโดรมได้รับกำรขยำยให้กว้ำงขึ้นตรงกลำงเป็นที่ตั้ งแสดง
ประติมำกรรมต่ำง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบรำณในสมัยออตโตมันสถำนที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงำนพิธีแต่ใน
ปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลำนด้ำนหน้ำมัสยิดสุลต่ำนอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสำโอเบลิกส์ 3 ต้น คือเสำที่สร้ำงในอียิปต์
เพื่อถวำยแก่ฟำโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกน ำกลับมำไว้ที่อิสตันบูลเสำต้นที่สอง คือ เสำงู และเสำต้นที่สำม คือเสำคอนสแตน
ตินที ่7  
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☞ น ำท่ำนชม พระรำชวังทอปกำปี (TOPKAPI PALACE) ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ขนำดใหญ่ในนครอีสตันบูล เป็น
สถำนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยสุลต่ำนเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน สำมำรถพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลไว้
ได้ จึงมีค ำสั่งให้สร้ำงพระรำชวังขึ้นมำใหม่และให้ชื่อพระรำชวังแห่งใหม่นี้ว่ำ พระรำชวังวังนิวอิมพีเรียล เวลำผ่ำนไป
ด้วยกำรบูรณะซ่อมแซมหลำยครั้ง โดยพระรำชวังวังนิวอิมพีเรียล )IMPERIAL NEW PALACE) ยังคงถูกใช้เป็นคลัง
ของจักรวรรดิ, ห้องสมุด และโรงเหรียญกษำปณ์ และถูกตั้งชื่อใหม่ว่ำทอปกำปี )TOPKAPI) ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ประตู
ปืนใหญ่ และต่อมำถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศำสตร์อิสตันบูล ที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์กำรยูเนสโก 
พระรำชวังแห่งนี้สำมำรถมองเห็นช่องแคบบอส
ฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมำร์มำร่ำได้อย่ำง

แชัดเจน ละในช่วงที่เจริญสูงสุดของอำณำจักร
และข้ำออตโตมัน พระรำชวังแห่งนี้มีรำชวงศ์

รำชบริพำรอำศัยอยู่รวมกันมำกถึงสี่พันกว่ำ
คน  (รำคำทั วร์ ไม่ รวมค่ ำ เ ข้ ำชมภำย ใน
พระรำชวัง)  
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่   ตลำดสไปร์ท  (SPICE 
MARKET) ตั้งอยู่ใกล้กับสะพำนกำลำตำ สร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ.1660 เป็นตลำดในร่มและเป็นตลำดที่ใหญ่เป็น
อันดับสองในอิสตันบูล สินค้ำส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก ทั้งยังมีถั่วชนิดต่ำง ๆ รังผึ้ง น้ ำมันมะกอก ไปจนถึง
เสื้อผ้ำเครื่องประดับ ฯลฯ  

 

อิสระอำหำรค่ ำตำมอัธยำศัย 
 ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วันที่แปด จัตุรสัทกัซมิ - อิสระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั *OPTION TOUR*                                                   (B/-/-) 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ☞ จตุรัสทักซิม )TAKSIM SQUARE) เป็นที่ท่องเที่ยวและกำรพักผ่อนที่

อ ำเภอที่ส ำคัญมีชื่อเสียงส ำหรับร้ำนอำหำร, ร้ำนค้ำ, และโรงแรม ที่นี่ถือ
เป็นหัวใจส ำคัญของอิสตันบูลสมัยใหม่โดยมีสถำนีกลำงของเครือข่ำย
รถไฟใต้ดินอิสตันบูล อิสระช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย จนถึงเวลำนัดหมำย 
อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย   
ถึงเวลำนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงกลับที่พัก 
 ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
  

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ 
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รำยละเอยีดแพก็เกจทอ่งเทีย่ว 1 วนั :  
เขำ้ชมพระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช  +ลอ่งเรอืชมชอ่ งแคบบอสฟอรสั  +ถำ่ยรปูคูก่บัหอคอยกำลำตำ +  

ทอ่งเทีย่วยำ่น BALAT + ขึน้กระเชำ้ PIERRE LOTI ชมววิเมอืงอสิตนับลู 
หำกทำ่นสนใจซือ้แพคเกจทอ่งเทีย่ว 1 วนั สำมำรถสอบถำมโปรแกรมและรำคำแพคเกจ กบัหัวหนำ้ทวัร์  

พรอ้มช ำระเงนิทีห่วัหนำ้ทัวร์ ณ วนัเดนิทำงได้เลยค่ะ  
*รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ ำนวนผูซ้ือ้แพก็เกจ โปรดสอบถำมรำคำกบัหัวหนำ้ทวัรอ์กีครั้ง* 

 

☞  เข้ำชม พระรำชวังโดลมำบำห์เช่  ซึ่งเป็นพระรำชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเจริญอย่ำงมำกทำงด้ำนวัฒนธรรมและ
สถำปัตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นศิลปะที่ผสมผสำนของยุโรปและตะวันออก ที่ได้รับกำรออกแบบตกแต่งอย่ำงสวยงำม 
นำฬิกำทุกเรือนของที่นี่จะถูกตั้งเวลำไว้ที่ 09. 05 น .ซึ่งเป็นเวลำที่ เคมเล อตำเ ติร์ก วีรบุรุษของชำติถึงแก่อสัญกรรม ในวันที่ 10 

พ.ย .ค.ศ . 1938  
☞ ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด ำ )THE BLACK SEA) เข้ำกับทะเลมำร์มำร่ำ )SEA OF MARMARA) 
ควำมยำวทั้งสิ้นประมำณ 32 ก.ม .ควำมกว้ำง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม .ถือว่ำสุดข อบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีป
เอเชียมำพบกันที่นี่  นอกจำกควำมสวยงำมแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญยิ่งในกำรป้องกันประเทศตุรเคีย
อีกด้วย  เพรำะมีป้อมปืนตั้งเรียงรำยอยู่ตำมช่องแคบเหล่ำนี้  ว่ำกันว่ำจะกระทั่งถึงยุคของกำรน ำเอำเรือปืนใหญ่มำใช้ แ ละไม่เคย
ปรำกฏว่ำ กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหำยอย่ำงหนักมำก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพรำะป้อมปืนดังกล่ำวนี่เอง ในปีค .ศ. 1973 มีกำรเปิดใช้
สะพำนบอสฟอรัส  ซึ่งท ำให้เกิดกำรเดินทำงไปมระหว่ำงฝั่งเอเชียและ
ยุโรปสะดวกมำกขึ้น  ขณะล่องเรือท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ 
สองข้ำงทำง ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชวังโดลมำบำเช่ หรือบ้ำนเรือนสไตล์
ยุโรปของบรรดำเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงำมตระกำรตำทั้งสิ้น  
☞ ถ่ำยรูปคู่ หอคอยกำลำตำ GALATA TOWER หรือบำงทีเรียกว่ำ 
CHRISTEA TURRIS ซึ่งแปลว่ำ หอคอยแห่งพระคริสต์ ในภำษำละติน เป็นหอคอยหินยุคกลำงในเขตกำลำตำ คำรำค็อย-
)GALATA – KARAKÖY) ของนครอีสตันบูล, ประเทศตุรเคีย เป็นอีกหนึ่งในสถำนที่ส ำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมือง  ด้วยลักษณะ
ทรงกระบอกสูง ของหอคอยที่โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้ำ ท ำให้เกิดทัศนียภำพอันงดงำม ของคำบสมุทร และบริเวณโดยรอบของ
เมืองอสิตันบูล นอกจำกนี้ตลอดแนวถนน ยังเต็มไปด้วยอำคำร และร้ำนค้ำ ที่มีสถำปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ที่สวยงำมและแปลกตำอีก
ด้วย (รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเข้ำชมภำยในหอคอย) 
☞ ท่องเที่ยวย่ำน BALAT เป็นย่ำนที่เก่ำแก่และสวยงำมน่ำตื่นตำตื่นใจเมื่อได้มำเยือน ตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย พื้น
ถนนปูด้วยหินก้อนโตๆ บ้ำนเรือนมีลักษณะเป็นตึก และมีสีสันแจ่มจรัส แต่มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปีมำแล้ว ซึ่งในบำงหลังมีอำยุกว่ำ 200 
ปีที่นี่เป็นสถำนที่ยอดนิยมเป็นอย่ำงมำก ปัจจุบันมีคำเฟ่และร้ำนอำหำรมำกมำยต้ังอยู่ที่นี่ 
☞ นั่งกระเช้ำขึ้นสูเ่นินเขำเปียลอททึ  ) PIERRE LOTI HILL) เนินเขำซึ่งสำมำรถเห็น วิวของโกลเดนฮอร์น )GOLDEN HORN) และ
เมืองอิสตันบูลได้อย่ำงสวยงำมกว้ำงไกล อิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยรูป และชมวิวตำมอัธยำศัย 
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วันที่เก้ำ เมืองอิสตันบูล - สนำมบินอิสตันบูล (ตุรเคีย) - สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ำน)                              (B/-/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลังรับประทำนอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอิสตันบูล 
11.35 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่ำน โดยสำยกำรบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5113 (บริกำรอำหำรและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลำบินประมำณ 3 ชม. 
15.00 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ำน)  จำกนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทำงสู่ ประเทศไทย 
21.45 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสำยกำรบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที ่W5051 (บริกำรอำหำรและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลำบินประมำณ 6.30 ชม.) 
 

วันที่สิบ สนำมบินสุวรรณภูมิ 
07.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ. 

********************************************** 
รำ้นชอ้ปปิง้  :  ระหวำ่งทำงแวะรำ้นชอ้ปปิ้ง โรงงำนพรม , โรงงำนจิวเวอรร์ี ่, เครือ่งปัน้ดนิเผำ , โรงงำนเครือ่งหนัง , รำ้นขนม 

 

หมำยเหตุ : เที่ยวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำโดยมตีัวแทนบรษิทั (มัคคุเทศก์,หัวหนำ้ทวัร,์คนขบัรถของแต่ละสถำนที่) เป็นผู้บรหิำรเวลำ
ปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม *กรณีทีบ่ำงรำยกำรไมส่ำมำรถเปน็ไปตำมโปรแกรมทีก่ ำหนดไดเ้นือ่งจำกสภำวะอำกำศหรอืสภำพ
กำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอื่นแทนและจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

อตัรำคำ่บริกำร 
ก ำหนดวนัเดนิทำง  

พฤศจกิำยน - ธนัวำคม 2565 
รำคำ / ท่ำน 

ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
พธุ - ศกุร ์ 23 พฤศจกิำยน – 02 ธนัวำคม 2565 33,999 +10,500 
พธุ - ศกุร ์ 14-23 ธนัวำคม 2565 33,999 +10,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทวัร์ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมอีายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน* กรณพีาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3,200 บาท หรือ 90 USD / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน  

*ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทปิไกด์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคบั**   

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั หรือ 3 USD / ท่าน / วนั 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่ระบุตำมรำยกำร 
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ำรถรับ-ส่งและน ำเที่ยวตำมรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง  
  ค่ำที่พักตำมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำน  
แต่ละโรงแรมจะมีกำรวำงผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่ำงกัน  จึงท ำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บำง
โรงแรมอำจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน หำกต้องกำรเข้ำพัก 3 ท่ำน อำจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA 
BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่ำน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ำกรณีใดใด ทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้ำพัก 
  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร  
  ค่ำอำหำรตำมมื้อที่ระบุในรำยกำร    
 ค่ำมัคคุเทศก์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวคอยบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ไม ่รวม 
  ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง,ค่ำโทรศัพท์,ค่ำอินเตอร์เน็ต,ค่ำซักรีด,มินิบำร์ในห้อง 

รวมถึงค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง,ค่ำน้ ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบิน
ก ำหนด,ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว,ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำร
เดินทำงเป็นต้น  

 ค่ำทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 3,200 บำท หรือ 90 USD /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ วัน
เดินทำง  
ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ**  
ตำมมำตรฐำนกำรใหท้ปิ วนัละ 100 บำท / ทำ่น / วนั หรอื 3 USD / ทำ่น / วนั 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ   
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดใหแ้ก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสญูหำยจำกมิจฉำชีพทีแ่ฝงตัวเขำ้

มำในโรงแรมที่พักและเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน)  
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีกำรเรียกตรวจ) 
 รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำวีซ่ำ กรณีสถำนทูตมีกำรประกำศต้องท ำวีซ่ำเข้ำประเทศ 
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. ในกำรจองกรุณำ ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 20,000 บำท  พร้อมหน้ำพำสปอร์ต หำกไม่ช ำระตำมที่บริษัทก ำหนด ขอ

อนุญำตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้ำท่ำนอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 35 วัน 
หำกท่ำนไม่ช ำระเงินตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิในกำรเดินทำงนั้น ๆ เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ
ถือว่ำท่ำนยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

2. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละ
สิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง  
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

5. เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

กำรยกเลกิ 
เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต ่

 ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
หำกยังไม่มีกำรยื่นวีซ่ำ หรือมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยอื่นใด อำทิเช่น ออกตั๋วเครื่องบินภำยในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทำงบริษัท
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

หมำยเหต ุ
1. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ  15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำรเดินทำง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
3. รำยกำรท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เช่น  พำยุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

กำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, 
ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล 
หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง  หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทย  และ
ต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำร
บิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้  โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

7. รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตั๋วเคร่ืองบินตำม
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

8. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือกำรใช้งำนมำกกว่ำ 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเที่ยวเท่ำนั้น 
9. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ 

เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ว 
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10. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม  และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำมประมำท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เนื่องจำกตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม 
ตั๋วเครื่องบินไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ  กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

13. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำน
เอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ  แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจของบริษัทก ำกับเท่ำนั้น 

15. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

16. ทำงบริษัทเร่ิมต้นและจบกำรบริกำรที่สนำมบินสุวรรณภูมิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดหรือต่ำงประเทศและจะส ำรองตั๋ว
เคร่ืองบินหรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

มำตรกำรทอ่งเทีย่วแบบ NEW NORMAL 
กอ่นออกเดนิทำงออกนอกประเทศไทย 
1. ติดต้ังแอพลิเคชั่น หมอพร้อม 
2. มีวัคซีนพำสปอร์ต  หรือ ลิ้งค์ (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม)HTTPS://TRAVEL-
INTERVAC.DDC.MOPH.GO.TH/MOPH/ 
3.ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลำกำรฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่ำงกับวันเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน ) ฉีดวัคซีนไขว้ก็เข้ำประเทศได้(  
หำกเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองกำรรักษำไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน )นับตั้งแต่วันที่ออกจำกโรงพยำบำลถึงวันเดินทำง(  
4. ตำมประกำศสำยกำรบิน MAHAN AIR ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ที่มีอำยุมำกกว่ำ  12 ปี  และยังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน จะต้อง
มีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็นลบ ออกภำยใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทำง (เอกสำรจะต้องเป็นภำษำอังกฤษ) 
เดนิทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย 
ส ำหรับคนไทย สำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศไทย เพื่อกลับภูมิล ำเนำได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ 
 
หมำยเหตุ : เงื่อนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งใหท้รำบลว่งหน้ำ  ทั้งนี้ทำงบรษิทัฯ ยึดตำม
ประกำศของทำงรฐัฯและประเทศที่เดนิทำงเปน็หลกั ทำงบรษิัทฯจะค ำนงึถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  *

กรุณำอ่ำนเงื่อนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน  *จำกนั้นจะถือว่ำผู้เดินทำงรับทรำบตำมข้อก ำหนด 
หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆขึ้น ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

