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จุดเด่นทวัร ์ 

 คร ัง้หน่ึงในชวีติ Must Go! อยา่เสยีเทีย่ว... ตอ้งไปชม 2 มา้ไม ้เมอืงทรอย 
  

พกัโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื 
 ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย   
 ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 
 ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
 ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 
 ชม โรงงานเคร ือ่งหนัง ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัของ ประเทศตรุก ี 
 ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย  
 ชมเมอืงอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจบุนัเหลอืซากปรกัหกัพงั เมอืงเอฟฟิซสุ และ เมอืงเปอรก์ามมั  
 ชม บา้นของพระแม่มาร ีซ ึง่เช ือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู ่
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์ 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนตุลำคม – ธนัวำคม 2565 

 

วนัแรก  ประเทศไทย สนามบนิ สุวรรณภุม ิ– เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี
 

18:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอร ์N สาย
การบนิ MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  

21:30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น โดยเทีย่วบินที ่W5 050 (ใชเ้วลาบนิ 
7.45 ชม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง  อสิตนับูล - BLUE MOSQUE - Mosque of Hagia Sophia - ล่องเรอื -  เมอืงหลวงองัการา่  
02:30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 3.10 ชม. เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 3.30 ชม.) 
06:50 น. ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืง อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5112  (ใชเ้วลาบนิ 

3.15 ชม.) 
08:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 
น าท่านชม สุ เหร่าสีน ้ า เ งิน  (BLUE MOSQUE) หร ือ  SULTAN  AHMET MOSQUE ถือ เ ป็นสุ เหร่าที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรด ิคอื ออตโตมนัและไบเซนไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจาก
วหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืวา่เป็นมสัยดิทีใ่หญท่ีส่ดุในตรุก ีสามารถจคุนได ้
เรอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดย 
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ตัง้ช ือ่ตามสุลต่านผูส้รา้งซ ึง่ก็คอื Sultan Ahmed น้ันเอง น าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม 
(HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สรา้งขึน้ในสมัย
จกัรพรรด ิเซปตมิิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมต่างๆของชาวเมอืง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดคิอนส
แตนตนิฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้แสดงประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะ
ในยคุกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชเ้ป็นทีจ่ดังานพธิแีต่ในปัจจบุนัเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้
มสัยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิที ่3 
ถกูน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูลเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  

 
จากน้ันน าทา่นชมและถา่ยรูป สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจบุนั คอื 

พพิธิภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหรา่ และในปัจจบุนัไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑ ์สเุหรา่เซนตโ์ซเฟียถอื
เป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยูใ่นรายการ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง ซึง่
จดุเดน่อยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์
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น าท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเคร ือ่งเทศ ท่าน
สามารถเลอืกซือ้ของฝากคุณภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอื
เตอกสิดไีลท ์สนิคา้อนัเลือ่งช ือ่ของตรุกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย และรา้นอาหาร อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
ตามอธัยาศยั  จากน้ันน าท่าน  ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซ ึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ช ือ่มทะเลด า The Black Sea 
เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเร ิม่ตัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่ชอ่งแคบนีเ้ป็นจดุพบกนัของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซ ึง่นอกจาก
ความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอส  ฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกอีีกดว้ย 
ขณะทีล่่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตล ์
ยโุรปของบรรดาเศรษฐที ัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  

 
 มเีวลาเหลอื แวะน าทา่นเทีย่วยา่น Balat อาคารบา้นเรอืนสสีนัคลัเลอรฟ์ูล เป็นยา่นทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามน่าตืน่ตา
ตืน่ใจเมื่อไดม้าเยอืน ตัง้อยู่ทีเ่มืองอสิตนับูล ประเทศตุรกเีมื่อไดย้่างกรายเขา้มาทีถ่นนปูดว้ยหินกอ้นโตๆ ซึง่มี
อาคารอนัเกา่แกท่างประวตัศิาสตร ์คุณจะรูส้กึว่าทีน่ี่ไม่เหมอืนทีไ่หนในอสิตนับูลและทีใ่ดๆ บนโลกใบนี ้ แมว้่า
บา้นเรอืนทีม่ลีกัษณะเป็นตกึเหล่านี ้จะมสีสีนัแจ่มจรสั แต่มอีายุมากกว่า 50 ปีมาแลว้ ซ ึง่ในบางหลงัมอีายุกว่า 
200 ปี บา้นไมเ้หลา่นีถ้กูถา่ยภาพกลบัไปมากมายมากทีสุ่ดในเมอืงอสิตนับูล ทีน่ี่เป็นสถานทีย่อดนิยมเป็นอย่าง
มาก ปัจจบุนัมคีาเฟ่และรา้นอาหารมากมาย ตัง้อยูท่ีน่ี่ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นชวิๆๆ ดืม่เคร ือ่งดืม่เย็น ถา่ยรปูกนั
ตามอธัยาศยั 

 
ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุกแีละเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัองัการา่ 
เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับูล องัการาตัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเมอืงที่
มีความส าคญัทัง้ทางธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรฐับาลตุรก ีและเป็นทีต่ ัง้ของสถานทูตประเทศ
ต่าง ๆ องัการายงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย สนิคา้ทีม่ี
ช ือ่เสยีงของเมอืงคอืผลติภณัฑจ์ากขนโมแฮรท์ีไ่ดจ้ากแพะองัโกรา ขนองัโกราทีไ่ดจ้ากกระต่ายองัโกรา แมวองั
โกรา ลกูแพร ์น า้ผึง้ และองุ่นทอ้งถิน่ (เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

ค ่า              เดนิทางถงึ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  
ทีพ่กั          KAHYA HOTEL ANKARA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม      องัการา่ – ทะเลเกลอื Lake Tuz - คปัปาโดเกยี - นครใตด้นิ -  Goreme - โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซ ึง่ในอดตีกาลมี

กระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุม
พืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลา
หลายล ้า น ปี  แล ะด ้ว ยกา รกร ะท าของ
ธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน 
หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคปัปา
โดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และ
น่าอศัจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณต์่างๆ เปรยีบดงั
สวรรคบ์นดินจนไดช้ ือ่ว่า ดินแดนแห่งเทพ
นิยาย หรอืดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy 
Chimney คปัปาโดเกียยงัไดร้บัการแต่งตัง้
จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก
ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี
อีกดว้ย ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบเกลือ 
(Lake Tuz) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 
2 ของประเทศตุรก ีและเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในภาคกลางของอนาโตเลยี ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้ององัการา Lake Tuz กลายเป็นฮอตสปอตส าหรบันักทอ่งเทีย่ว 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  

เมอืงคปัปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยูห่ลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็น
ทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรกุรานของขา้ศกึในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ึน้ช ือ่และมนัีกทอ่งเทีย่วไป
เยีย่มเยยีนเยอะทีสุ่ด คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ 
เ มื อ ง ไ ค มั ก ลี  Underground City 
Derinkuyu or Kaymakli ที่มีความลึกถึง 
11 ช ัน้ (ลึกที่สุดที่ 85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมี
ระบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ ใตด้ินพรอ้มสรรพ ซึ่งนครใตด้ิน
นับเป็นสิง่  มหศัจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมือมนุษย ์
อย่างหน่ึงก็ว่าได ้ จุดแรกน าท่านชม  นครใต ้
ดิน Underground City ซึง่มีอยู่หลายแห่ง 
เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นที่
หลบซอ่นของชาวเมืองจากการรุกรานของ
ขา้ศึกในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตด้ินที่ขึน้
ช ือ่และมีนักท่องเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีสุ่ด 
คงห นีไม่พ ้น  นครใต ้ดิน  เมือ ง ไคมักลี  
Underground City Derinkuyu or Kaymakli ทีม่ีความลกึถงึ 11 ช ัน้ (ลกึทีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมี
ระบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่  มหศัจรรยท์ีส่รา้ง
จากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหน่ึงก็วา่ได ้ 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม Goreme Open Air 
Museum ที่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง  ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการ
เผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านว  นมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่า
ลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืง

คปัปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุ เขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ น า
ชม โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้คณุภาพด ีและ
ขึน้ช ือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ! น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี

 
ทีพ่กั         UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ ้า หรอืเทยีบเทา่ **โรงแรมเต็ม เราจะกรณี  

     เปลีย่นไปพกัโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  4-5 ดาว หรอืระดับเดยีวกนั**เทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ี ่ คปัปาโดเกยี - ขึน้บอลลูน - คอนย่า - คาราวานสไรน ์- ปามุคคาเล่ 

                                      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรบัทา่นทีเ่ดนิทางขึน้บอลลนูกลบัมารบัประทานอาหารเชา้) 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ....ขึน้บอลลนู (จะไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. ชม
ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกยีในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ USD 300 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที่ท าจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนีข้ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน*****จะมีรถรบั ส่ง 
จากบรษิทับอลลนู มารบัแตเ่ชา้ตรู ่ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรอืท่านสนใจเชา่ น่ังรถเปิดประทุน Vintage car  น่ังได ้4 ท่าน ชมการปล่อยบอลลูน และน าถ่ายรูปจุด 
Checkin ทัว่เมอืงคปัปาโดเกยี  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนี ้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของ
ทุง่หญา้สลบักบัภเูขา 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ายๆ น าทา่นแวะชม คาราวานสไรน ์caravamserao ทีพ่กัแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์    ใน

สมยัออตโตมนั คาราวานสไรน ์มกัมีประตูสูงกว่าตวัอาคารมากเพือ่ใหค้ณะเดนิทางแลเห็นไดแ้ต่ไกล มีขนาด
กวา้งใหญ่เพื่อรองรบักองคาราวานซึง่ประกอบดว้ยพ่อคา้ สมัภาระ และฝูงสตัวพ์าหนะจ านวนมาก ภายในมี
หอ้งพกัและคอกสตัว ์และมีบรกิารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อนักเดินทาง โดยผูเ้ขา้พกัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย เพราะ
คาราวานสไรน ์รายสรา้งโดยสุลต่านและชนช ัน้สูงเป็นทานใหแ้ก่ประชาชน ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทางการเป็น
ผูร้บัผดิชอบ ขอเพยีงค าภาวนาใหแ้กผู่ส้รา้ง 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงทีม่นี า้พุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรกัหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรกีก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ได ้
กอ่ใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็น
แกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน า้เป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์ว้า่ ปราสาทปุยฝ้าย 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั   TRIPOLIS  HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซสุ – คูซาดาซ ึ- อสีเมยีร ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดงักล่าว

รกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ทา่นจะไดส้มัผสัเมอืงโบราณอกีแห่งหน่ึงซึง่
สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นแวะ โรงงานเคร ือ่งหนัง ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัของประเทศตรุก ีน า

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซสุ City of  Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหน่ึงเคย
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เป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก จากกรกี ซ ึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซ ึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่น
ครสิตกาล ตอ่มาถูกรกุรานเขา้ยดึครอง 

 
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟ
ฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้น าทา่นชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งั
คงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี ้หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ด ้
เป็นอย่างดทีุกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีม่ ี ความอ่อนหวานและฝีมอืปราณีต จากน้ันน า
ท่านเขา้ชม บา้นของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เช ือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ 
และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  ARMIS IZMIR HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
วนัทีห่ก อสีเมยีร ์- เปอรก์ามมั – ชานคัคาเล่ – อสิตนับูล 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูก
กลา่วขวญัวา่เป็นประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายซึง่สิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงคอื โรงละครทีช่นัทีสุ่ด
ในโลก ซึง่จผุูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานัคคาเล่ Canakkale ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ ัง้กรงุ

ทรอย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย สรา้งขึน้เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลใน
มหากาพยอ์เีลยีด)Hollywood of Troy) มา้ไมท้ีม่ีช ือ่เสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์ร ือ่ง
ทรอย )Troy) เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอ์นัชาญฉลาดในสมยัน้ันที่ชาวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มือง
ทรอยเพือ่เป็นของก านัลแตไ่ดแ้อบบรรจคุนมาในมา้ไมเ้พือ่เขา้มาเปิดประตเูมอืงทรอย ท าใหท้หารเขา้เมอืงจน
ท าใหเ้มอืงทรอยลม่สลาย ซึง่เปรยีดเสมอืนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดา้นกลการศกึของนักรบโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันน าท่านสู่ เมืองทรอย Ancient Troy เมืองที่มีช ือ่เสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4, 000 ปี
มาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญ ฉลาด
ดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รงุทรอยแตก สูเ่มอืงTroy  ต านาน เร ือ่งราวของ ‘สงครามกรุง
ทรอย ’ (Trojan War) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ‘สงครามมา้ไม ้ ’น้ัน เป็นการสูร้บกนัระหว่างกองทพัของชาวกรกีและ

กองทพัของชาวทรอยหรอืชาวโทรจนั ชนวนเหตุของสงครามเกดิจากการที่ ‘เจา้ชายปารสี ’แห่ งทรอย ไดไ้ป
ลกัพาตวั ‘เจา้หญงิเฮเลน ’ ซ ึง่เป็นชายาของ ‘พระเจา้เมเนลาอสุ ’ กษตัรยิน์ครสปารต์าแห่งกรกี ซ ึง่ถอืเป็นการหยาม
เกยีรตแิละศกัดิศ์รขีอง ‘พระเจา้เมเนลาอสุ ’ เป็นอยา่งมาก จงึไดเ้กดิสงครามแยง่ชงิตวั ‘เจา้หญงิเฮเลน ’ ขึน้ มกีารสู ้
รบกนัเป็นเวลานานถงึ 10 ปี ในท ีีี่สดุกองทพักรกีก็ไดค้ดิแผนการทีจ่ะตกีรงุทรอย โดยการออกอบุายสรา้งมา้ไม ้
จ าลอง หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ‘มา้ไมเ้มอืงทรอย ’ มา้ไมข้นาดใหญ่ยกัษแ์ต่ขา้งในกลวงเพือ่ทีจ่ะไดซ้อ่นทหารกรกีเอาไว ้
ภายในได ้แลว้มอบใหก้บักรงุทรอยเสมอืนเป็นของขวญัและเป็นนัยวา่กองทพักรกียอมแพต้่อกองทพัของชาวทรอ
ยอยา่งราบคาบและเมือ่ชาวทรอยไดน้ ามา้ไมโ้ทรจนัเขา้มายงัเมอืง ตกดกึทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยูใ่นมา้โทรจนัก็แอบ
ออกมา และเปิดประตเูมอืงใหก้องทพักรกีทีซ่ ุม่อยูด่า้นนอกเขา้มาขา้งใน จนสดุทา้ยกองทพักรกีก็สามารถยดึเมือง
ทรอยไดอ้ยา่งง่ายดาย มหิน าซ า้ยงัเผาท าลายเมอืงทัง้เมอืงทิง้อกีดว้ย 
ไดเ้วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul  

 
ค ่า  ระหวา่งทางแวะรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
     
ทีพ่กั        TRYP BY WYNDHAM HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่       
 
วนัทีเ่จ็ด  อสิตนับูล – ประเทศไทย 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานใหม่ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี
 
12:15 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เทีย่วบนิที ่W5 5117 (ใชเ้วลาบนิ 3 ชม.) 
 
16:45 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิรา่น (แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 5 ชม. เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 3.30 ชม.) 
 
22:10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิประเทศไทย สายการบนิ Mahan Airlines เทีย่วบนิที ่W5 5051 (ใช ้

เวลาบนิ 6.30 ชม.) 
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วนัทีแ่ปด  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ประเทศไทย 
07:25  น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั*** 

**กอ่นท าการจองทวัรทุ์กคร ัง้ กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

 
เง่ือนไขการเดนิทางระหว่างสถานการณโ์ควคิ19 
1. เอกสารจะตอ้งเตรยีมกอ่นการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตวัจรงิ (เหลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน) 
 วคัซนีพาสปอรต์ หรอืเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีโควคิ 19 ครบ 2-3 เข็ม (มชี ือ่ภาษาองักฤษ) 

 

วนัเดนิทำง 

(ไปพธุ,กลบัพุธ) 
หมำยเหต ุ

รำคำทวัร ์ (บำท / ทำ่น )พกัหอ้งละ 2 ทำ่น  

ผูใ้หญ ่
เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง)  

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบัผูใ้หญ่  
(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว วซีา่ 

28 ตลุา – 04 พฤศจกิา 2565   30,888.- 30,888.- 29,888.- 5,900 .-  - 

04 – 11 พฤศจกิายน  2565   29,888 .-  29,888 .-  29,888.- 5,900.- - 

16 – 23 พฤศจกิายน 2565  28,888 .-  28,888 .-  28,888.- 5,900.- - 

30 พฤศจกิา – 07 ธนัวา 
2565  

วนัพ่อ 30,888 .-  30,888 .-  29,888.- 5,900.- - 

09 – 16 ธนัวาคม 2565  วนัรฐัธรรมฯ 30,888 .-  30,888 .-  29,888.- 5,900.- - 

21 – 28 ธนัวาคม 2565 ครสิมาส 30,888 .-  30,888 .-  29,888.- 5,900.- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ  MAHAN AIR   
 ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว และพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื หรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 
 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ  
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ พนักงานขบัรถ พนักงานใหบ้รกิาร ตามธรรมเนียมคอื 80 USD /ท่าน (เก็บสนามบนิในวนัเดนิทาง) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขึน้อยู่ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร **ไม่บงัคบั โดยธรรมเนียมประมาณ 

300-500 บาท ตลอดทรปิ   
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 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋าโหลดใต ้
เคร ือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกนัไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั  

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรม 
 ราคานีส้ าหรบัคนไทยเท่าน้ัน คนต่างชาตเิพิม่ราคาทวัรท่์านละ 3,000 บาท  

 
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 นับจากวนัเดนิทางเดอืน  

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  
 **กรณี ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกับวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ า
การจองไวก้ับทางบรษัิทฯ กรณุาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตั๋วดังกลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี** 
 

การจองและช าระเงิน 
- กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 15,000.- บาท ภายใน 3 วนั จองเดนิทาง *** 
- กรณุาช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 30 – 44 วนั คนืเงนิ 75 % ของคา่ทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 20 – 29 วนั คนืเงนิ 50 % ของคา่ทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัร ์

สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้
ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นออก
เดนิทาง ไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย หากต ่ากวา่อาจมคีา่ใชจ้า่ย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่
ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ: กรณุาทกุทา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งบรษิทัและลกูคา้ทกุทา่น 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเทา่น้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ทา่น้ัน 
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 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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