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20.00 น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9 
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.55 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรคีย เมืองอิสตันบูล โดยเที�ยวบินที� TK 65 
(รบกวนตรวจสอบเที5ยวบินและเวลาบินด้านท้ายตารางอีกครั:ง) 

 

 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคีย      
 

วันที5สอง อิสตันบูล • ฮายาโซเฟBยอา • พระราชวงัทอปกาปC • บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม •  อุโมงค์เก็บ
นEาเยเรบาตัน • พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • จัตุรัสทักซิมส
แควร์        � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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05.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย พบการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นจากเจ้าหน้าที� (เวลาท้องถิ5นที5ตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั5วโมง) เมืองอิสตันบูล เป&น
เมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรเคีย ตั*งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ�งทําให้อิสตันบูล
เป&นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั*งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ2� ง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ2� งอานาโตเลีย) 

เช้า       � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม ฮายาโซฟBอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป&น

โบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี�ยนเป&น
สุเหร่า ป2จจุบันเป&นพิพิธภัณฑ์ ฮายาโซฟ@อา
เคยเป&นโบสถ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลกมานานเกือบ
พันป@ ด้วยความงดงามของสถาป2ตยกรรม 
และศิลปกรรมทั*งภายนอกและภายใน ฮายา
โซฟ@อาจึงสามารถดึงดูดนักท่องเที�ยวได้ถึง 3 
ล้านคนต่อป@ และเป&นสถานที�ที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวได้มากที�สุดในตุรกีเลยทีเดียว เมื�อป@ 2020 ที�ผ่าน
มา ฮายาโซฟ@อาก็ได้กลับไปเป&นมัสยิดอีกครั*ง แต่ยังสามารถเข้าชมได้ดังเดิม 
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จากนั:น ชมพระราชวังทอปกาปC(Topkapi Palace) อันเป&นพระราชวังที�ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 
ศตวรรษ สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวัง
ทอปกาปQเคยเป&นสถานที�ฝQกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี โดยการนําการจัดทัพแบบ
ยุโรปมาใช้ ป�จจุบันพระราชวังทอปกาป�กลายเป�นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที$ใช้เก็บมหาสมบัติ
อันล)าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื$องลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทับทิม และเครื$องทรงของสุลต่าน 

 
จากนั:น ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีนRาเงินสถานที�ที�ไม่ควร

พลาดเมื�อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื�อเรียกอีกอย่างหนึ�งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที� 1 
(Sultan ahmet I) ซึ5งวิหารเซนต์โซเฟBยได้รับการจัดอันดับเป]น 1 ใน 7 ของสิ5งมหัศจรรย์ของโลก
ในยุคกลาง สุเหร่าแห่งนี*ประดับด้วยกระเบื*องอัซนิค บนกําแพงชั*นในที�มีสีฟ[าสดใสลายดอกไม้
ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั�น มีพื*นที�ให้ละหมาดกว้างขว้าง ป2จจุบันเป]ดให้เข้าไปทําละหมาด 24 
ชั�วโมง 
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กลางวัน      � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั:น ช ม จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า น  อ า ห์ เ ห ม็ ด

(Sultanahmed Complex) ห รื อ ที� มี
ชื�อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 
(Hippodrome) ซึ�งย่านแห่งนี*แต่ เดิม
เป&นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบ
แซนไทน์และใช้เป&นลานกว้างสําหรับ
แข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในป2จจุบันเหลือ
เพียงร่องรอยจากอดีตที�มีแค่ลานและ
เสาโบราณอีก 3 ต้น  
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จากนั:น ช ม อุ โ ม ง ค์ เ ก็ บ นE า ใ ต้ ดิ น เ ย เ ร บ าตั น
(Basilica Cistern) เป&นอุโมงค์เก็บนRาที�มี
ขนาดใหญ่ที�สุดในนครอิสตันบูล สามารถ
เก็บนRาได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร 
ภายในอุโมงค์มีเสากรีกต้นสูงใหญ่คRาเรียง
รายเป&นแถวถึง 336 ต้น ใช้เก็บนRาเอาไว้
อุปโภคบริโภคภายในวัง โดยลําเลียงนRามา
จากทะเลดํา ป2จจุบันไม่ได้ใช้งานเเล้ว เป&นเพียงที�ท่องเที�ยวอย่างเดียวเท่านั*น 

นําท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซึ�งสร้างเสร็จในสมัยของสุลต่านอับดุลเมจิตซึ�ง
ทรงคลั�งไคลความเป&นยุโรปอย่างที�สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่งนี*เป&นที�ประทับแห่ง
ใหม่แทนพระราชวังทอปกาปQ เน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป&นสถาป2ตยกรรมแบบยุโรป
ที�เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาcิกาใหญ่สไตล์บาร็อกตั*งตระหง่าน  
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จากนั:น นําท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
(Bosporus Strait) ซึ�งเป&นช่องแคบที�
เชื�อมทะเลดํา เข้ากับ "ทะเลมามาร่า” 
ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุ ด
ขอบของทวีปเอ เชียมา พบกั นที� นี�  
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบ
บอสฟอรัสยังเป&นจุดยุทธศาสตร์ที�
สําคัญยิ�ง ในการป[องกันประเทศตุรกี
อีกด้วย ขณะที�ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป&น พระราชวังโดลมาบาช
เช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ�งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั*งสิ*น 

นําท่าน อิสระช้อปป]* งที� จัตุรัสทักซิมสแคว ร์  
( TAKSIM SQUARE) เ ป& น ส ถ า น ที�
สําคัญที�มีชื�อเสียงและนับว่าเป&นหัวใจ
ขอ ง เมื อ ง อิ สตันบูล  ซึ� ง ไฮ ไลท์ของ 
TAKSIM SQUARE อีกอย่างหนึ�ง  ก็ คือ 
รถรางสีแดงสด ที�วิ�งจากจัตุรัสทักซิมไป
ตามถนนใกล้กับสถานีทูเนล ซึ�งเป&น
สถานีรถไฟใต้ดินที�เก่าแก่ที�สุดในโลก
เป&นอันดับสอง 
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คjา    � บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! เมนูซีฟูmด ณ GALATA BRIDGE 
ที5พัก RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคีย เมืองอิสตันบูล 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป&นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื*องต้นเท่านั*น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป&นโรงแรมระดับเทียบเท่า
กัน)  

 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป&น

ตลาดเก่าแก่ สร้างครั*งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที� 2 ตลาดนี*กินเนื*อที�กว่า 2 แสนตารางเมตร
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน 

วันที5สาม อิสตัลบูล • ตลาดแกรนบาซาร์ • เมืองชานัคกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ถ่ายรูปกับม้าไม้
เมืองทรอย        � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั5วโมง) ป2จจุบันเป&นเมืองท่องเที�ยว

ทางประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากกรุงอิสตันบูล ก่อนเคยเป&นที�ตั*งของเมืองทรอย ที�ปรากฏในสงคราม
กรุงทรอย ป2จจุบัน มีซากของกําแพงเมืองที�เป&นหินหนาปรากฏอยู่ จึงเป&นสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญ 

กลางวัน      � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั:น นําท่านชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพย์เรื�อง ‘อิเลียต’ (Iliad)   

ของกวีนามว่า ‘โฮเมอร์’ (Homer) ได้มีการบันทึกเรื�องราวเกี�ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไว้ว่า 
แรกเริ�มเดิมทีเหล่านักปราชญ์และผู้เชี�ยวชาญทั*งหลายต่างก็เชื�อว่ากรุงทรอยเป&นแค่เมืองในตํานาน 
หาได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี*ไม่ หากแต่เมื�อราว 140 ป@ที�แล้ว มีผู้ค้นพบซากของเมืองโบราณแห่งหนึ�ง 
ซึ�งเชื�อกันว่านี�คือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

  
ระหว่างทาง   แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป&นม้าขนาดใหญ่ที�ทําจาก

ไม้ จากมหากาพย์อีเลียด เรื�องสงครามเมืองทรอย หลังจากที�รบยืดเยื*อมานานถึง 10 ป@แล้ว ด้วยการ
ให้ทหารสร้างม้าไม้นี*ขึ*นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากําแพงเมืองทรอย เมื�อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจ
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ว่าเป&นบรรณาการที�ทางฝpายกรีกสร้างขึ*นมาเพื�อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว เมื�อตกดึก ทหาร
กรีกที�ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป&นที�สําเร็จ 

เย็น       � บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที5พัก  KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรคีย เมืองชานักกาเล่ 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป&นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื*องต้นเท่านั*น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป&นโรงแรมระดับเทียบเท่า
กัน)  

 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั:น เดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (PERGAMON)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั5วโมง) 
นําท่าน เดินทางสู่จุดขึ:นกระเช้าชมเมืองเพอร์กามัม 

(PERGAMON) อยู่ ห่างจากบริเวณ ป ล า ย
แหลมของทะเลอีเจี*ยน ป2จจุบันเมืองเพอร์
กามัม ได้กลายเป&นแหล่งท่องเที�ยวท า ง
วัฒนธรรมกรีกโบราณที�สําคัญแห่งหนึ�งช่วง
ใจกลางเมือง เป&นวัดเซราพิส (Temple of 
Serapis) โดยใต้ถุนโบสถ์นั*นถูกใช้เป&นที�ฝ2ง
ศพ ด้านบนประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป&นวิหารหลัก หรือ หอศิลปuต่างๆ มีสิ�งปลูกสร้าง
มากมายที�ยังคงหลงเหลือจากอดีตให้ท่านได้ชมอีกมากมาย 

วันที5สี5 เมืองชานักกาเล่ • เมืองเพอร์กามัม • นั5งกระเช้าชมเมืองเพอร์กามัม • เมืองคชุาดาสึ • 
หมู่บ้านซิลินเซ่ • Turkish Delight      � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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กลางวัน      � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
จากนั:น เดินทางสู่ เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั5วโมง) 
นําท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านซิลินเซ่ (Sirince Village) หมู่บ้านแห่งสองวัฒนธรรมระหว่างตุรเคียและกรีซ 

หมู่บ้านแห่งหุบเขาอุดมไปด้วยความสมบูรณ์บนยอดเขา สามารถชิมไวน์และช้อปป]* งในใจกลาง
หมู่บ้าน ตลาดนัดของหมู่บ้านมีจําหน่ายสบู่โฮมเมด งานฝ@มือ ผลิตภัณฑ์นRามันมะกอกทุกชนิด บ้าน
ไวน์ และบ้านกรีกโบราณ นอกจากนี* ยังสามารถชมทิวทัศน์ของหมู่บ้านจากหอคอย โฮดรี เมย์เดน 
(Hodri Meydan) ทางเหนือของหมู่บ้านซิรินเซ่ก็สวยงามเช่นกัน 
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เย็น       � บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที5พัก  RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองคุชาดาสึ 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป&นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื*องต้นเท่านั*น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก
จะเป&นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

วันที5ห้า เมืองคุซาดาสึ • โรงงานผลิตเสื:อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟzซุส • บ้านพระแม่มารี • เมืองปา
มุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝmาย • เฮียราโพลิส   � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั:น นําท่านชมโรงงานผลิตเสื:อหนัง ที�มีคุณภาพและชื�อเสียงของตุรกี เสื*อแจ็คเก็ตและหนัง มีคุณภาพ

ดี แบบทันสมัย มีนRาหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ*น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกาครึ�งต่อครึ�ง เพราะตุรกีเป&นผู้ผลิตและส่งออกไปขายทั�วโลก 

จากนั:น ชมเมืองโบราณเอฟฟzซุส  (Ephesus) เป&นเมืองในยุคโบราณที�ยิ�งใหญ่ สวยงามสมกับการเป&น 1 ใน 
7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟ]ซุส รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมันเป&นที�อยู่
อาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที�อพยพมาจากกรีก ซึ�งรุ่งเรืองขึ*นมาในศตวรรษที� 6 ก่อน
คริสต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟ]ซุสนั*นได้ชื�อว่าเป&นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า  

 
กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั:น  นําท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื�อกันว่าเป&นที�สุดท้ายที�พระแม่มารีมา  

อาศัยอยู่และสิ*นพระชนม์ในบ้านหลังนี*ตั*งอยู่บนภูเขาสูงเป&นสถานที�ศักดิwสิทธิwที�คริสศาสนิกชน
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จะต้องหาโอกาสขึ*นไปนมัสการให้ได้สักครั*ง นําท่านเดินสู่ ปามุคคาเล่(Pamukkale) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั5วโมง) 

  
จากนั:น  นําชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝmาย (Cotton Castle) มีลักษณะเป&นระเบียงนRาพุเกลือร้อน 

ซึ�งเกิดขึ*นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลก เป&นเหมือนสถานที�ศักดิwสิทธิw ซึ�งมีสรรพคุณในการรักษา
บําบัดการอาการต่าง ๆ  
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จากนั:น นําท่านสู่ เฮียราโพลิส (Hierapolis) ซึ�งมีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิwสิทธิw สร้างขึ*นก่อน
คริสตกาล มีอายุประมาณ 2,200 ป@ จุดเด่นสําคัญของที�แห่งนี*คือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ที�สามารถจุ
คนได้ถึง 12,000 คน อดีตงานเทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆก็จะจัดที�โรงละครแห่งนี* และรอบๆจะ
ประกอบไปด้วย โรงอาบนนRาโบราณ สระนRาโบราณ ประตูเมือง ฯลฯ 

 
เย็น       � บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที5พัก COLOSSAE THERMAL ระดับ 5 ดาวตุรกีหรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี  

เมืองปามุคคาเล่ 
(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป&นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื*องต้นเท่านั*น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพัก
จะเป&นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่าน  เดินทางสู่เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั5วโมง) เมืองนี*เป&นเมืองสําคัญทางศาสนา

อิสลามเป&นเมืองต้นกําเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหนึ�งเรียกว่าลัทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การ
ปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือนอิสลามทุกประการ 

กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั5วโมง) เป&นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ 

แปลว่า“ดินแดนม้าพันธ์ุดี” จนผู้คนในพื*นที�เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ[า” ที�ในป@ ค.ศ.1985 
ยูเนสโกได้ประกาศให้พื*นที�มหัศจรรย์แห่งนี*เป&นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของ
ตุรกี 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป สถานีคาราวาน (Caravanserai) ตั*งอยู่ได้จากการคมนาคมการติดต่อสื�อสารและการ
เดินทางของผู้คนในเครือข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) ที�ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ 
และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะเป&นที�รู้จักในภาษาไทยด้วยชื�อเรียก ว่า 
"โรงเตี�ยม" 

เย็น                  � รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
ที5พัก พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถEา 1 คืน KALSEDON CAVE HOTEL or MINIA CAVE HOTEL หรือ

เทียบเท่า ตามมาตรฐานตุรเคียเมืองคัปปาโดเกีย   
        **ในกรณโีรงแรมสไตลถ์Rาเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิwใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน** 

วันที5หก เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • Belly Dance
        � (เช้า/กลางวัน /เย็น) 
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เช้า      � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที5เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • โรงงานผลิตพรมทอมือ • นครใต้ดิน
คาดัค • ร้านจิวเวอร์รี5และเซรามิค • ชมหุบเขาแบบพาโนรามิค • สนามบินอิสตันบูล
        � (เช้า/กลางวัน /-)  
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จากนั:น ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM) เป&นสถานที�ที�มีความงดงาม
และเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับขึ*นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป&นมรดกโลก 
ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถRาที�ถูกวาดไว้ตั*งแต่ศตวรรษที� 9 ช่างงดงาม
ตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือน 

 
จากนั:น นําชม ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที�มีชื�อเสียงโด่งดังไปทั�วโลก มีคุณภาพ

ดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซื*อได้ทั�วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที�ผลิต 
แต่ละท้องถิ�นจะมีสินค้าขึ*นชื�อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที�มีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ ที�นิยม
ขายกันอย่างแพร่หลาย  
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เที5ยง      � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แวะชิม TURKISH ICE CREAM MADO  

 
จากนั:น นําท่าน ชมนครใต้ดินคาดัค (CardakUnderground City) เกิดจากการขุดเจาะพื*นดินลึกลงไป 

10 กว่าชั*น เพื�อใช้เป&นที�หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ใน
ยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต เมืองใต้
ดินแห่งนี*มีครบเครื�องทุกอย่างทั*งห้องโถง ห้องนอน 
ห้องนRา  ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร 
โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป&นเมืองขนาดใหญ่
ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั*น แต่ ว่าอากาศในนั*น
ถ่ายเทเย็นสบาย มีทางออกฉุกเฉินที�เป&นทางระบาย
อากาศไปในตัว ทําให้อากาศถ่ายเท 

จากนั:น  ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี5 อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย 
จากนั:น นําท่านแวะถ่ายรูป ชมหุบเขาแบบพาโนรามิค มีทั*ง ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับ

การตั*งชื�อตามก้อนหินใหญ่ในบริเวณศูนย์กลางของเมือง ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
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ของคัปปาโดเกียอันสวยงามได้บนนี* ต่อด้วยชม Pasabagi Valley หรือ Monk Valley สถานที�ที�
ดีที�สุดสําหรับการชมปล่องไฟสามเศียรที�ถูกโอบล้อมไปด้วยหินธรรมชาติ ต่อด้วย Pigeon 
Valley ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป&นหน้าผาที�ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป&นรู เพื�อให้
นกพิราบเข้าไปทํารังอาศัยอยู่ ให้ท่านได้ดื5มดjาไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติด้วยความ
ประทับใจ 

 
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร์ (NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)  

21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที�ยวบินที� TK 2009 
22.25 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 
หลังจากนั:น ให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างรอเปลี�ยนเครื�องโดยมีร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชั*นนํา เช่น 

HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย  

 

01.45 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� TK68 

วันที5แปด สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      
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15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

************************************************* 

อัตราค่าบริการและเงื5อนไขรายการท่องเที5ยว 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี5ยว 

09-16 ก.ย.66 35+1 46,999 45,999 9,000 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปB บรบิูรณ์ ณ วนัเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท  
อัตรานี:รวมรายการทัวร์และตั�วเครื5องบินแล้ว** 

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี5ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป]นสําคัญ** 
 

 
อัตราค่าบริการรวม 

� ตั�วเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-เนฟไซ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Turkish 
Airline (TK) เป&นตั�วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

� ที�พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 
� ค่าระวางนRาหนักกระเป�าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ*นเครื�อง Hand Carry 7 

กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าอาหารทุกมื*อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิwในการสลับมื*อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� นRาดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทย 
� ภาษีนRามันและภาษีตั�วทุกชนิด (สงวนสิทธิwเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ*นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป&นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่านRาหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั*งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ตุรเคียมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม และ/
หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป&นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

× ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 3% 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ5น,พนักงานขับรถ รวมทั:งทริป 80 USD/ท่าน 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนEาใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ5นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป) 

 

เงื5อนไขการสํารองที5นั5งและการยกเลิกทัวร์ 
 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 30,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั*นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน)   

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั*งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ*นจริง ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั*งหมด 
โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ*นจริง 

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั*งหมดไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั*งสิ*น 
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• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwเก็บเงินค่าทัวร์ทั*งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั*งสิ*น 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั*งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิwยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั*งสิ*น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิwยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั*งสิ*น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิwเก็บเงินค่าทัวร์ทั*งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทั*งสิ*น 
กรณีเจ็บปpวย : 

• กรณีเจ็บปpวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั*งนี*ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป&นจริง 

• ในกรณีเจ็บปpวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการคืนเงินทุกกรณี 
 

 

 

โรงแรมที5พัก 
 

• สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั*น กรณีเดินทางเป&นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเป]ดห้องพักเป&นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพัก
แบบเดี�ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั*น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรเคียนั*น อาจจะมีความแตกต่างกันกับ
มาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที�ระบุชื�อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั*นจะเป&นการรับรอง
มาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที�ยวของประเทศตุรกีเท่านั*น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับ
สากลได้ 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื5อง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าทัวรท์ั:งหมด โดยไม่มีเงื5อนไขใด ๆ ทั:งสิ:น 
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เงื5อนไขอื5น ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการเก็บค่าใช้จ่ายทั*งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 
ไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ*นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิwเลื�อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั*ง
ก่อนทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป&นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที�สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ�มตั*งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั*นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิwในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ*นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป&นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนRาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั*งสิ*น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั*งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั*งหมด 

 

รายละเอียดเพิ5มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิwในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป&นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั*น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
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� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั*งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี*ในกรณีที� เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี*ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื*อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป&นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั*งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิwที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั*งสิ*น 

� ตั�วเครื�องบินเป&นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ*น ตามอัตราค่านRามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิwปรับราคาตั�วดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั*งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี*แล้วทั*งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั*งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั*น จะต้องไม่มีการชาํรุด เป@ยกนRา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทั�งตราป2� มลาย
การ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป&นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั*ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*น 
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� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป&นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*น 

� กรณี “หญิงตั*งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนี*อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั*งสิ*น 

� ภาพที�ใช้เป&นภาพเพื�อการโฆษณาเท่านั*น 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื5อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื5อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื5อนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที5ได้ระบุในรายการทัวร์ทั:งหมด** 

 

********************************************************** 


