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จดุเดน่ทวัร ์

➢ คร ัง้หน่ึงในชวีติ Must Go! อย่าเสยีเทีย่ว... ตอ้งไปชม 2 มา้ไม ้เมอืงทรอย 
➢ พกัโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื 
➢ บนิตรงสายการบนิ Turkish Airlines 
➢ พเิศษ..เทีย่วไม่เหน่ือยบนิภายใน 1 เทีย่ว 
➢ ชม สุเหรา่สนี ้าเงนิ-ฮปิโปโดรม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
➢ ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั    
➢ ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
➢ ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
➢ ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตุรก ี 
➢ ชม โรงงานเคร ือ่งหนัง ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดงัของ ประเทศตุรก ี 
➢ ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย  
➢ ชมเมอืงอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรกัหกัพงั เอฟฟิซสุ และ เปอรก์ามมั  
➢ ชม บา้นของพระแม่มาร ีซ ึง่เช ือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ 
➢ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคุณภาพที ่ตลาดสไปซ ์และย่าน TAKSIM SQUARE 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ปีใหม ่ วนัที ่29 ธนัวำคม – 05 มกรำคม 2566  
 

วนัแรก       สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ – เมอืงอสิตนับลู (ประเทศตุรก)ี  บนิตรง 
20:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอร ์M-N 

สายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
   
23:30 น. ออกเดนิทางสู่ อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK 69  (ใชเ้วลาบนิ 10 

ชม.) บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ 
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วนัสอง     เมอืงอสิตนับลู (ประเทศตุรก)ี  บนิตรง - BLUE MOSQUE - ฮปิโปโดรม - เซนตโ์ซเฟีย -

ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั   ย่าน Balat -TAKSIM SQUARE   
06:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานใหม่ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ใหท้่านไดท้ า

ภาระกจิส่วนตวั มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ใหก้ารตอ้นรบั   (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 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 ถอืว่าเป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในตุรก ีสามารถจคุนได ้
เรอืนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้ช ือ่ตามสุลต่านผูส้รา้งซ ึง่ก็คอื 

Sultan Ahmed น้ันเอง   น าทุกท่านสู่ จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้
ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเทีย่วเมอืงเก่า สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรด ิเซปตมิิอุสเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่
แสดงกจิกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้ง
ขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้แสดงประตมิากรรมต่าง ๆซึง่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที่
แห่งนีใ้ชเ้ป็นทีจ่ดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึง่เป็นที่ต ัง้ของเสา
โอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแก่ฟาโรหท์ุตโมซสิที ่3 ถูกน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูลเสาตน้ทีส่อง 
คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  
 
จากน้ันน าท่านชมและถ่ายรูป สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื่อในปัจจุบัน คือ 
พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 
นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหรา่ และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟียถอื
เป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่
จดุเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย เดนิทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเคร ือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดีไลท ์
สนิคา้อนัเลือ่งช ือ่ของตุรกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 น าท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จุดทีบ่รรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชยี ซ ึง่ท าใหป้ระเทศตุรกไีดร้บัสมญา
นามว่า ดนิแดนแห่งสองทวปี ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยุทธศาสตรส์ าคญัเน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ช ือ่ม
ทะเลด าทะเลมารม์ารา่ เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ ัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia 
Castle โดยจุดชมวิวทีส่ าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เช ือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิง่ขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้
สรา้งเสร็จในปี ค  .ศ.1973  มีความยาวทัง้สิน้ 1560 เมตรและไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอนัดบั 4 ของ
โลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อนัดบัที่ 21)  ขณะที่ล่องเรอืพรอ้มดื่มด ่ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ ึง่
สามารถ มองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของบรรดาเหล่าเศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงาม
ตระการตา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเทีย่วย่าน Balat อาคารบา้นเรอืนสสีนัคลัเลอรฟ์ูล เป็นย่านทีเ่ก่าแก่และสวยงามน่าตืน่ตาตืน่ใจเมือ่ไดม้า
เยือน ตัง้อยู่ทีเ่มืองอิสตนับูล ประเทศตุรกเีมื่อไดย่้างกรายเขา้มาทีถ่นนปูดว้ยหินกอ้นโตๆ ซึง่มีอาคารอนัเก่าแก่
ทางประวตัิศาสตร ์คุณจะรูส้ึกว่าที่น่ีไม่เหมือนที่ไหนในอิสตนับูลและที่ใดๆ บนโลกใบนี้  แมว้่าบา้นเรอืนที่มี
ลกัษณะเป็นตกึเหล่านี ้จะมีสสีนัแจ่มจรสั แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแลว้ ซ ึง่ในบางหลงัมีอายุกว่า 200 ปี บา้นไม ้
เหล่านีถู้กถ่ายภาพกลบัไปมากมายมากทีสุ่ดในเมืองอสิตนับูล ทีน่ี่เป็นสถานทีย่อดนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัมี
คาเฟ่และรา้นอาหารมากมาย ตัง้อยู่ทีน่ี่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชวิๆๆ ดืม่เคร ือ่งดืม่เย็น ถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั  
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 ท่านเดินทางสู่ ย่าน TAKSIM SQUARE เป็นสถานทีส่ าคญัทีม่ีช ือ่เสียงและนับว่าเป็นหวัใจ ของ เมืองอิสตนับูล
เลยทเีดยีว ซ ึง่ ไฮไลทข์อง TAKSIM SQUARE อกีอย่างหน่ึง ก็คอื รถรางสแีดงสด ทีว่ิง่จาก จตุัรสั ทกัซมิ ไปตาม
ถนน ใกลก้บั สถานีทูเนล ซึง่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิ ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลกเป็นอนัดบัสอง  อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชม 
ISTIKLAL STREET หรอืทีเ่รยีกว่า Grand Avenue Of Pera เป็นเสน้ทางทีม่ชี ือ่เสยีงและดทีีสุ่ดแห่งหน่ึงในเมอืง 
อิสตนับูล ตัง้อยู่บนย่านเก่าแก่ ซ ึง่ถนนเสน้นี ้ทอดยาวจาก จตุัรสั ทกัซมิ (TAKSIM SQUARE) ไปจนถึงสถานี 
เบโยกลู (BEYOGLU STATION) เป็นถนนคนเดินทีห่รูหรา ยาว 1.4 ก.ม. มีรา้นคา้ รา้นอาหาร ชือ่ดงั ใหทุ้ก
ท่านไดเ้ยีย่มชมอย่างเพลดิเพลนิ และมอีาคารทีร่ายลอ้มดว้ย อาคารยุค ออตโตมนั ตอนปลาย มสีถาปัตยกรรมที่
สวยงาม เป็นทีด่งึดูด นักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ เป็นอย่างมาก    

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     

 
ทีพ่กั  RAMADA ENCORE BY WYNDHAM 5*  หรอืเทยีบเท่า       
 
วนัทีส่าม        อสิตนับลู ประเทศตุรก ี– ชานัคคาเล่ – Troy - มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานัคคาเล่ Canakkale ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ ัง้กรุงทรอย 

(เดนิทางจากอสิตนับูล สู่ชานัคคาเล่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม. / 315 กม.) 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Ancient Troy เมืองทีม่ีช ือ่เสียงมาแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปี

มาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญ ฉลาด
ดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก สู่เมือง Troy  ต านาน เร ือ่งราวของ ‘สงคราม
กรุงทรอย’ (Trojan War) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ ‘สงครามมา้ไม’้ น้ัน เป็นการสูร้บกนัระหว่างกองทพัของชาวกรกี
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และกองทพัของชาวทรอยหรอืชาวโทรจนั ชนวนเหตุของสงครามเกดิจากการที ่‘เจา้ชายปารสี’ แห่งทรอย ไดไ้ป
ลกัพาตวั ‘เจา้หญิงเฮเลน’ ซ ึง่เป็นชายาของ ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ กษตัรยิน์ครสปารต์าแห่งกรกี ซ ึง่ถือเป็นการ
หยามเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีอง ‘พระเจา้เมเนลาอุส’ เป็นอย่างมาก จงึไดเ้กดิสงครามแย่งชงิตวั ‘เจา้หญงิเฮเลน’ ขึน้ 
มกีารสูร้บกนัเป็นเวลานานถงึ 10 ปี ในทีสุ่ดกองทพักรกีก็ไดค้ดิแผนการทีจ่ะตกีรุงทรอย โดยการออกอุบายสรา้ง
มา้ไมจ้ าลอง หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ‘มา้ไมเ้มืองทรอย’ มา้ไมข้นาดใหญ่ยกัษแ์ต่ขา้งในกลวงเพือ่ทีจ่ะไดซ้อ่นทหารกรกี
เอาไวภ้ายในได ้แลว้มอบใหก้บักรุงทรอยเสมือนเป็นของขวญัและเป็นนัยว่ากองทพักรกียอมแพต่้อกองทพัของ
ชาวทรอยอย่างราบคาบและเมื่อชาวทรอยไดน้ ามา้ไมโ้ทรจนัเขา้มายงัเมือง ตกดึกทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยู่ในมา้
โทรจนัก็แอบออกมา และเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรกีทีซ่ ุม่อยู่ดา้นนอกเขา้มาขา้งใน จนสุดทา้ยกองทพักรกีก็
สามารถยดึเมอืงทรอยไดอ้ย่างง่ายดาย มหิน าซ า้ยงัเผาท าลายเมอืงทัง้เมอืงทิง้อกีดว้ 

 
ค ่า       บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  IRIS HOTEL CANAKKALE 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี ่      ชานัคคาเล่ - เปอกามมั - คูซาดาซ ี- เอฟฟิซสุ 
 เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึง่ถูก
กล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายซึง่สิง่ก่อสรา้งทีม่ีขนาดใหญ่ทีม่ีช ือ่เสยีงคอื โรงละครทีช่นัทีสุ่ดใน
โลก ซึง่จผุูช้มไดถ้งึ 10,000 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง          บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่ก่อนครสิตกาล หลงัจากทีต่กเป็น

อาณาจกัรออตโตมนั มหาเสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1 และสุสต่านออ
สมนัที ่2 ไดส้รา้งสุเหรา่คาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองทีพ่กัส าหรบักองคาราวาน เพือ่ใหคู้ซาดาสึ
เป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟรกิาใต ้และคูซาดาสเึพิง่เป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วเมือ่
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ปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงานเคร ือ่งหนัง ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดงัของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟ
ฟิซสุ City of Ephesus เมืองโบราณทีม่ีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหน่ึงเคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จาก
กรกี ซ ึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซ ึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ 
ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไป
ดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน 
ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี ้น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอย
ของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี ้หอ้งสมุดโบราณทีม่ีวธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุก
อย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต 

 
น าท่านเยี่ยมชม House of  Virgin Mary ณ เมืองเอเฟซสุ ตุรกีสถานที่ส าคญัของชาวครสิเตียน และชาว
มุสลมิ ซ ึง่เช ือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ เมือ่เดนิเขา้ไปในบรเิวณ จะ
เห็นบ่อน ้าส าหรบัพิธีบัพติสมา ซึง่สรา้งในศตวรรษที่ 6 โดยพระเจา้จสัติเนียน แห่งจกัรวรรดิไ์บแซนไทน ์
(Byzantine Empire) ผูท้รงมุ่งมั่นทีจ่ะยดึแควน้ของจกัรวรรดิโ์รมนัเดมิทีถู่กพวกอนารยชนบุกท าลายกลบัคนืมา 
พระองค ์ไดบู้รณะ และสรา้งโบสถข์ึน้ ณ ทีแ่ห่งนี ้แต่ หลงัจากพระเจา้จสัติเนียนบูรณะทีแ่ห่งนีใ้นศตวรรษที ่6 

ดินแดนนีก็้สูญหายเมื่อชาวอาหรบัมุสลิมไดเ้ขา้มายึดครอง ผูค้นก็ลืมเลือนไป จนศตวรรษที ่19 หญิงสาวชาว
เยอรมนัชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ (Anna Catherine Emmerich) เธอฝันเห็นป่า และทางเดิน.. สุด
ทางเดนิเธอเห็นพระแม่มาร ีซ ึง่ตวัเธอน้ันตาบอดแต่ก าเนิด และเธอไม่เคยมาสถานทีแ่ห่งนีเ้ลย เธอฝันซ า้แลว้ซ า้
เล่า เธอจงึตดัสนิใจเล่ารายละเอยีดต่างๆ ทีเ่ธอฝันเห็นใหพ้ระฟัง จงึไดม้กีารคน้หาตามค าบอกเล่า และคดิว่าน่าจะ
เมืองเซลชกุแห่งนี ้จงึไดเ้ดนิทางมาและเห็นสิง่ต่างๆ เห็นบา้นตามค าเล่าน้ัน และพบในปี ค.ศ. 1891  บา้นนีเ้ป็น
บา้นอฐิช ัน้เดยีว ม ี2 หอ้งไม่ใหญ่นัก เชือ่ว่ารา่งของนางมารถูีกฝ่ังไวล้กึ 100 เมตร 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
ทีพ่กั  MARINA HOTEL KUSADASI 4*  หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่า้       ปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย – Hierapolis  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองทีม่ีน ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่าน
ซากปรกัหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรกีก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ได ้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่ง
หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์ว้่า ปราสาทปุยฝ้าย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลอืแรร่อ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดงักล่าวรกัษา
โรคได ้จงึไดส้รา้ง เมืองฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมืองโบราณอกีแห่งหน่ึงซึง่สรา้งขึน้
ในสมยัโรมนั 

 
 

  
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
ทีพ่กั   PAMUKKALE TRIPOLIS HOTEL  4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก       ปามุคคาเล ่- คอนย่า - คปัปาโดเกยี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคญัของภูมิภาคแถบนี ้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุ่ง
หญา้สลบักบัภูเขา 
น าท่านแวะชม คาราวานสไรน ์caravamserao ทีพ่กัแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสินคา้ระหว่างทางของชาวเติรก์ใน
สมยัออตโตมนั คาราวานสไรน ์มกัมีประตูสูงกว่าตวัอาคารมากเพื่อใหค้ณะเดินทางแลเห็นไดแ้ต่ไกล มีขนาด
กวา้งใหญ่เพื่อรองรบักองคาราวานซึง่ประกอบดว้ยพ่อคา้ สมัภาระ และฝูงสตัวพ์าหนะจ านวนมาก ภายในมี
หอ้งพักและคอกสตัว ์และมีบรกิารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อนักเดินทาง โดยผูเ้ขา้พักไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย เพราะ
คาราวานสไรน ์รายสรา้งโดยสุลต่านและชนช ัน้สูงเป็นทานใหแ้ก่ประชาชน ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทางการเป็น
ผูร้บัผดิชอบ ขอเพยีงค าภาวนาใหแ้กผู่ส้รา้งเท่าน้ัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี 
Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่า
อศัจรรย ์ซ ึง่ในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่
ไหลออกมาปกคลุมพืน้ที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้
ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท า
ของธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน 
หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดินแดนคปัปาโด
เกียออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่า
อศัจรรยด์ว้ยภูมลิกัษณต่์างๆ เปรยีบดงัสวรรคบ์น
ดินจนไดช้ ื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หร ือ
ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คปั
ปาโดเกียยังไดร้ ับการแต่งตั้งจากองคก์าร
ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมแห่งแรกของตุรกอีกีดว้ย 
 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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พเิศษ! น าท่านชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตุรก ี

 
ทีพ่กั  UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเท่า **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะเปลีย่นไปพกั

โรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน  4-5 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั**เทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด       คปัปาโดเกยี - เกอเรเม่ - นครใตด้นิ Underground City - อสิตนับูล 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ส าหรบัท่านทีเ่ดนิทางขึน้บอลลูนกลบัมารบัประทานอาหารเชา้)  

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ....ขึน้บอลลูน (จะไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 
ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. ชม
ความงดงามของเมืองคปัปาโดเกยีในอกีมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ USD 280 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที่ท าจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ือ่งรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนีข้ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน*****จะมีรถรบั ส่ง 
จากบรษิทับอลลูน มารบัแต่เชา้ตรู ่ประมาณ 05.00 น. (ตหีา้) 

หรอืท่านสนใจเช่า น่ังรถเปิดประทุน Vintage car  น่ังได ้4 ท่าน ชมการปล่อยบอลลูน และน าถ่ายรูปจุด 
Checkin ทั่วเมอืงคปัปาโดเกยี  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมืองเกอเรเม Goreme Open Air 
Museum ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง  ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่
ศาสนา โดยการขดุถ า้เป็นจ านว  นมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่
เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคปัปาโดเกยี ที่
เกดิจากการขดุ เขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

เมืองคปัปาโดเกยีมี นครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็น
ทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมยัท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ึน้ช ือ่และมนัีกท่องเทีย่วไป
เยีย่มเยยีนเยอะทีสุ่ด คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงไคมกัล ีUnderground City Derinkuyu or Kaymakli ทีม่ี
ความลกึถงึ 11 ช ัน้ (ลกึทีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิ
พรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่  มหศัจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหน่ึงก็ว่าได ้ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos Village สนิคา้ 
คุณภาพด ีและขึน้ช ือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
 
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืง Kayseri 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านสู่สนามบนิ Kayseri  
21.00 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิใหม่ เมอืงอสิตนับูล โดยสายการบนิ Turkish Airline เทีย่วบนิ TK 2021 
22.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานใหม่ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
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วนัทีแ่ปด     สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ ประเทศไทย 
 
01.55 น. เหริฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบนิ Turkish Airlines  เทีย่วบนิที ่TK 68 ใชเ้วลาเดนิทาง 
 ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 
 
15.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

 
รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั*** 

**กอ่นท าการจองทวัรทุ์กคร ัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ่  
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 
- 

29 ธนัวา – 5 มกรา 2566  48,900.- 

40,999.- 

47,900.- 

40,999.- 

46,900.- 

40,999.- 

8,900.- - 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES  (บนิตรง) 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว สายการบนิ TURKISH AIRLINES  
• ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 และพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื หรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมี

งานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน อาจจะ
มกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

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

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

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,เจา้หนา้ตามธรรมเนียมคอื 90 USD /ท่าน (เก็บสนามบนิในวนัเดนิทาง) 
• ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยู่ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร **ไม่บงัคบั โดยธรรมเนียมประมาณ 

ท่านละ 300-500 บาท ตลอดทรปิ   
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ื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% 
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• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรม 
• ราคานีส้ าหรบัคนไทยเท่าน้ัน คนต่างชาตเิพิม่ราคาทวัรท์่านละ 3,000 บาท  

 
หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
บรษิทัและลูกคา้ทุกท่าน 
 

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง  
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

 **กรณี ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  ** 
**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดท้ า

การจองไวก้บัทางบรษัิทฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตั๋วดังกลา่ว ถา้เกดิ
ขอ้ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี** 

การจองและช าระเงิน 
- กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000.- บาท ภายใน 1 วนั จองเดนิทาง *** 
- กรุณาช าระค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 30 – 44 วนั คนืเงนิ 75 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง กอ่น 20 – 29 วนั คนืเงนิ 50 % ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
• ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกว่า 20 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด  
• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร ์

ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้
ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นออก
เดนิทาง ไม่เสยีค่าใชจ้า่ย หากต ่ากว่าอาจมค่ีาใชจ้า่ย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่
ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างบรษิทัและลูกคา้ทุกท่าน 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้า่ยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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