
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที�ยง คํ �า โรงแรมที�พกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตนับูล - - - - 



    

 

 

2 อิสตนับูล-องัการา่-สุสานอตาเติรก์ - / / TURIST HOTELหรือเทียบเท่า 

3 คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น–พิพิธภณัฑก์ลางแจง้–หบุเขาอุซิ
ซาร*์**พิเศษ!! ชมโชวร์ะบาํหน้าทอ้ง   

/ / / UCHISAR CAVE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 OPTION BALLOON (ไมร่วมในค่าทวัร)์-เมืองคอนยา่-
CARAVANSARAI-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 

/ / / OZKAYMAK PARK HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

5 ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี  / / / ROYAL PALACE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บา้นพระแมม่ารี–ชานัค
คาเล่-เมืองเปอรก์ามมั 

/ / / IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

7 ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตนับูล-พระราชวงัโดลมาบาเช-่
ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั 

/ / / RAMADA ENCORE 
BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า 

8 จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มต–BLUE MOSQUE–สุเหรา่เซนต์
โซเฟีย–อุโมงคนํ์Vาเยเรบาทนั–พระราชวงัทอปกาปึ-
CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตนับูล 

/ / - - 

Y กรุงเทพฯ      

ขอ้แนะนาํประกอบการตดัสินใจ 
� โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานที[ท่องเที[ยวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไมย่อ้นทาํใหไ้มเ่สียเวลา 
� บินโดยสายการบินประจาํชาติไมเ่สียเวลาเปลี[ยนเครื[อง นํVาหนักกระเป๋า ]^กิโลกรมั 
� โปรแกรมนีV รวบรวมสถานที[เที[ยวชื[อดงัมากมายอาทิ เชน่ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย,คปัปาโดเกีย เมืองแหง่

เทพนิยาย,Blue Mosqueหรือสุเหรา่สีนํVาเงิน,พระราชวงัทอปกาปึ 
� รถที[นั[งเป็นรถบสัขนาดใหญ่ hh ที[นั[ง+หน้าจอ LCD ทุกที[นั[ง 
� โรงแรมที[พกัเป็นระดบั h-j ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั พกัโรงแรมสไตลถ์ํVา k คืน 
� พิเศษ!!!! ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง ตน้ตาํรบัตุรกีแท ้
� การเดินทางในประเทศตุรกี แต่ละเมืองจะใชเ้วลาเดินทางประมาณ ^-l ชั [วโมง (แต่ลูกคา้ทุกท่านสามารถ

สบายใจไดเ้นื[องจากทางบริษัทไดเ้ลือกสรรรถที[นั[งสบาย และมีจุดแวะพกัและถ่ายรูปตลอดการเดินทาง) 
วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภมิู 



    

 

 

'(.*+ น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู ชั,น - ประตหูมายเลข 0 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน TURKISH 
AIRLINES เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั,นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอย
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

C'.-D น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� TK06D 
(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ '+ ชั �วโมง) 

วนัที�สอง อิสตนับูล-องัการา่-สุสานอตาเตริก์ 
+-.++ น. ถึงสนามบินอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล ประเทศตรุกี  

(เวลาทอ้งถิ[นชา้กวา่ประเทศไทย h ชั [วโมง) นําท่านผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เดินทางสู ่เมืององัการา่ (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ j ชั [วโมง 
หรือที[มีชื[อตามประวติัศาสตรว์า่ Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 
]  รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตัVงอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที[ราบสู
งอนาโตเลีย โดยอยูห่า่งจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ hju 
กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที[ตัVงของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูต
ประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน h,Ylj,jh]  
คน ทาํใหก้รุงองัการาเป็นเมืองที[มีประชากรมากเป็นอนัดบั ] ของตุรกี และอนัดบั ] ในกลุ่มเมือง
หลวงยุโรป ในขณะที[นครอิสตนับูลเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานัVน กรุงองัการาก็
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตดัของการคมนา
คมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ที[เชื[อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลาง
ตลาดสินคา้เกษตรที[ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั [วตุรกีดว้ย   

เที[ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ[น) 
บ่าย นําทุกท่านเดินทางสู ่สุสานอตาเตริก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสาน

ของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ[งเป็นผูนํ้าในสงครามกู ้อิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครัVงที[ 
1 ผูก้่อตัVงสาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคน
ที[ 2 ของตุรกีดว้ย อนุสรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึV นระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 
1953 ในธนบตัรตุรกีที[พมิพร์ะหวา่งปี 1966 – 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIR 
ดว้ย  

คํ [า รบัประทานอาหารคํ [า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 � นาํคณะเขา้สู่ที�พกั TURIST HOTELANKARA หรือเทียบเทา่ 

วนัที�สาม คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น–พิพิธภณัฑก์ลางแจง้–หุบเขาอุซิซาร ์
                   ***พิเศษ!! ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัVนเดินทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA)ระยะทาง ]jk กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ ^ ชั [วโมง ^u นาที 



    

 

 

นําทุกท่านสู ่นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) ที[ไดร้บัการขึV นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็น
มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแหง่ แต่ละแหง่มีอุโมงคเ์ชื[อมต่อถึงกนั เป็นสถานที[ที[ผูนั้บถือ
ศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ที[ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์สาํหรบัที[เราไปชม
วนันีV เป็นเมืองใตดิ้นที[มีขนาดใหญ ่มีถึง 10 ชัVน แต่ละชัVนมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทาํ
เป็นหอ้ง ๆ มีทัVงหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม มีบ่อนํVา และระบบระบาย
อากาศที[ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่ก และทางเดินบางชว่งค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนั
ไมไ่ดนํ้าทุกท่านเยี[ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ที�เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ[งยเูนสโกขึV นทะเบียนเป็น
มรดกโลกพพิิธภณัฑก์ลางแจง้ซึ[งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. Y ซึ[งเป็นความคิดของ
ชาวคริสตที์[ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถํVาเป็นจาํนวนมากเพื[อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื[นที[ไมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาคริสต ์  

เที[ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารทอ้งถิ[น) 
บ่าย นําท่านชม หบุเขาอซิุซาร ์(Uchisar Valley)หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นที[อยูอ่าศยั ซึ[ง

หุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั [วทัVงภูเขา เพื[อเอาไวเ้ป็นที[
อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณที[สูงที[สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันัVนในอดีตอุซิซาร ์ก็
มีไวท้าํหน้าที[เป็นป้อมปราการที[เกิดขึV นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย
จากนัVนนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซืV อสินคา้ และของที[ระลึก 

 
คํ [า รบัประทานอาหารคํ [า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง BELLY DANCEซึ[งเป็นการ

เตน้ราํที[เก่าแก่อย่างหนึ[ง เกิดขึV นมาเมื[อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์ร
เนียน นักประวติัศาสตรเ์ชื[อกนัวา่ ชนเผ่ายปิซีเร่รอ่นคือคนกลุ่มสาํคญัที[ไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหมี้
มาจนถึง ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหร้ะบําหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจน
กลายเป็นศิลปะที[โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 
� นาํคณะเขา้สู่ที�พกั UCHISAR CAVE HOTELโรงแรมถํ,า หรือเทียบเทา่ 
ในกรณีที�โรงแรมถํ,าเตม็ ขออนุญาตลกูคา้เปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัที�สี�  OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทวัร)์-เมืองคอนยา่- CARAVANSARAI 
                   พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

** สาํหรบัทา่นใดที�สนใจขึ, นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกียจะตอ้งออกจากโรงแรม 
+D.*+ น. เพื�อชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหนึ�ง 



    

 

 

ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ ' ชั �วโมง ** 
(ค่าขึ, นบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ C*+-CD+USD) 

 
นํา

เดินทางสู ่เมืองคอนยา่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ^ ชั [วโมง) ในอดีตเคย
เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติรก์ ซึ[งเป็นาอาณาจกัรแหง่แรกของชาวเติรก์ในตุรกี หรือที[ยุค
นัVนเรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา มีการปลูกฝิ[นและผลไมร้ะหวา่งทางแวะชม 
CARAVANSARAI ที[พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานที[พกัแรมของกองคาราวานตาม
เสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

เที[ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ[น) 
บ่าย  นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที[นักบวชในศาสนาอิสลาม

ทาํสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ[งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลา
น่า เจลาลุคดิน รูมี[ อาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอก
เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสาน
สาํหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 
หลงัจากนัVนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองที[มีนํVาพุ
เกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึV นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที[ไหลลงสู่หน้า
ผา 

คํ [า รบัประทานอาหารคํ [า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํคณะเขา้สู่ที�พกั OZKAYMAK PARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที�หา้ ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส – คซูาดาซี   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัจากนัVนนําทุกท่านเดินทางสู ่เมืองปามุคคาเล ่เมืองที[มีนํVาพุเกลือแรร่อ้นไหลทะลุขึV นมาจากใต้
ดินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที[ไหลลงสูห่น้าผา นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย 
ผลจากการไหลของนํVาพุเกลือแรร่อ้นนีV ไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํVาตกสีขาวเป็นชัVนๆหลายชัVนและ
ผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหนิสีขาวราวหิมะขวางทางนํVาเป็นทางยาว ซึ[งมี
ความงดงามมากท่านจะไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมนัโบราณที[สรา้ง
ลอ้มรอบบริเวณที[เป็นนํVาพุเกลือแรร่อ้น ซึ[งเชื[อกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษาโรค เมื[อเวลาผ่านไปภยั
ธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองนีV เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ั [วไป บางสว่นยงั



    

 

 

พอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ ่วหิารอพอลโล สุสาน
โรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
เที[ยง 

 รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วัน  ณ 
ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ[น) 
บ่าย หลงัจากนัVนนําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 

(197 กม.) 
  นําท่านชอ้ปปิV ง ณ ศูนยผ์ลิตเสืV อหนังคุณภาพสูง ซึ[งตุรกีเป็นประเทศที[ผลิตหนังที[มีคุณภาพที[สุด ทัVงยงั

ผลิตเสืV อหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ Versace, Prada, Michael korsอิสระใหท่้านเลือกซืV อสินคา้
ไดต้ามอธัยาศยั 

คํ [า รบัประทานอาหารคํ [า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํเขา้สู่ที�พกั ROYAL PALACE HOTELหรือเทียบเทา่ 

วนัที�หก คซูาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บา้นพระแม่มารี–ชานัคคาเล-่เมืองเปอรก์ามมั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัVนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที[มีการบํารุงรกัษาไว ้
เป็นอยา่งดีเมืองหนึ[ง เคยเป็นที[อยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ[งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง 
ซึ[งรุ่งเรืองขึV นในศตวรรษที[ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ
กษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื[อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึV นเป็นเมือง
หลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที[สองขา้งทางเต็มไปดว้ย
ซากสิ[งก่อสรา้งเมื[อสมัย 2,000 ปีที[แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที[สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ซึ[งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนีV  นําท่านชม หอ้งอาบนํVาแบบโรมันโบราณ (ROMAN 
BATH) ที[ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํVา ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันีV , หอ้งสมุดโบราณ ที[มีวิธีการ
เก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกสิ[งทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที[มีความอ่อนหวาน
และฝีมือประณีต 
นําท่านเขา้ชม  บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)  ซึ[งเชื[อกันว่าเป็นที[สุดทา้ยที[พระแม่
มารีอาศยัอยูแ่ละสิV นพระชนมใ์นบา้นหลงันีV  ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ[งมหศัจรรยยุ์ค
โบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตัVงตระหง่านรอบวิหาร
มากกวา่ 100 ตน้ ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ[งใหญ่ในอดีต
ได ้



    

 

 

 
เที[ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ[น) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)ซึ[งตัVงอยูริ่มทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเลอีเจียนซึ[ง

เป็นที[ตัVงของกรุงทรอย นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอรก์ามมั(PERGAMUM) 
คํ [า รบัประทานอาหารคํ [า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

� นาํเขา้สู่ที�พกั IRIS HOTEL หรือเทียบเทา่ 
วนัที�เจด็ ชานัคคาเล–่ทรอย–อิสตนับูล-พระราชวงัโดลมาบาเช่-ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองที[มีชื[อเสียงมาตัVงแต่ในอดีต 
ถูกสรา้งขึV นมาประมาณ h,uuu ปีที[แลว้ ชม มา้ไมแ้ห่งกรุง
ทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) สร้าง ขึV น  เพื[ อ ดึง ดูด
นักท่องเที[ยวจากทั [วโลกที[หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็น
ดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ซึ[งเปรียบเสมือนสญัลักษณ์อนัชาญ
ฉลาดดา้นกลการศึกของนักรบโบราณ นําท่านเดินทางสู่ เมือง

อิสตนับูล(ISTANBUL)ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (364 กม.) เมืองที[มีความสาํคญัที[สุดและเป็นเมืองที[มี
ประชากรหนาแน่นมากที[สุดในตุรกี เป็นเมืองที[ตัVงอยูริ่มช่องแคบบอสฟอรสัBOSPHORUS เดิมชื[อว่า 
คอนสแตนติโนเปิล ซึ[งเป็นอาณาจกัรที[ยิ[งใหญ่ในประวติัศาสตร ์เป็นเมืองสาํคัญของชนเผ่าจาํนวน
มากในบริเวณนัVน จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีชื[อเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติ
โนเปิV ล เป็นตน้ 

เที[ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ[น) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาเช่ (DOLMABAHCE PALACE) สรา้งโดยสุลต่าน  อบัดุล เม

ซิดAbdul Mecitในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสาน
กบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัVงอยูริ่มชายฝั[งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝั[ง
ทวปียุโรป จุดเด่นของวงัแหง่นีV คือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิิตรตระการตามีทัVง
เฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เครื[องแกว้เจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที[มีชื[อเสียงมาก ไดแ้ก่ โคม
ไฟแชนเดอเลียร ์ของขวญัจากองักฤษทาํจากแกว้คริสตลัขนาดใหญที่[สุดในโลกหนักถึง 5000 
กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที[ใหญที่[สุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึV น
หอ้งโถงตรงราวทาํดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดทาํดว้ยแกว้คริสทลั พรมชัVนเลิศราคาแพงที[สุดใน
โลก ทอโดย CINAR ในตุรกี เครื[องแกว้เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีที[สุดในโลกของสาธารณรฐัเช็ก หิน
อ่อนจากอียปิตม์าทาํหอ้งอาบนํVา เซาน่า ในรูปแบบที[เรียกวา่ เตอรกิ์ชบาธ ที[น่าสงัเกตคือมีนาฬิกา



    

 

 

วางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชีV บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาที[ประธานาธิบดีมุสตาฟา เค
มาล หรืออตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัที[ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่าน
หลายพระองคที์[น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปรา่งใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มี
นํVาหนัก 200 กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปลํVา ขี[มา้ ยิ[งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกที[เสด็จเยอืนต่างประเทศ 
เชน่อียปิต ์ฝรั [งเศส องักฤษ เบลเยี[ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ที[น่าทึ[งและประหลาดใจก็คือ
ทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดัVงเดิมมิไดถู้กขโมยหรือทาํลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงั
ก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงันําชมทีละหอ้งทีละอาคาร มีเจา้หน้าที[คอย
ควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดูแลไมใ่หแ้ตกแถวไมใ่หอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหนึ[งนานเกินไป ไมใ่หจ้บัตอ้งสิ[งของ
ต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื[อป้องกนัไมใ่หพ้ืV นปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสึก
หรอ รวมทัVงพืV นพรมอนัลํVาค่าเสียหาย พระราชวงัเปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละ
พฤหสับดี นอกจากนีV ยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬกิา ดอกไม ้นํVาพุ สระ
นํVา รูปปัVน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชื[นชมในรสนิยมของสุลต่านแหง่ออตโตมนัเป็น
อยา่งยิ[ง 
(หากวนัเดินทาง ตรงกบัวนัที[พระราชวงัปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี[ยนโปรแกรม) 

 
 
 
 
 
คํ [า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั(BOSPHORUS)ซึ[งเป็นชอ่งแคบที[เชื[อมทะเลดาํ THE BLACK 
SEA กบัทะเลมารม์าร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ ^] กิโลเมตร ความกวา้งเริ[ม
ตัVงแต่ juu เมตร จนถึง ^ กิโลเมตร ถือวา่เป็นชอ่งแคบนีV เป็นจุดนัดพบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและ
สุดขอบทวปีเอเซีย ซึ[งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรที์[สาํคญัยิ[ง
ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะที[ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะ
เป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทัVงหลาย ซึ[งลว้นแลว้แต่
สวยงามตระการตาน่าคน้หา 
� นาํเขา้สู่ที�พกั RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเทา่ 

วนัที�แปด จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต–BLUE MOSQUE–สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย–อุโมงคน์ํ,าเยเรบาทนั 
                   พระราชวงัทอปกาปึ-SPICE MARKET – สนามบินอิสตนับูล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัVนนําทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรมสนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุด
ศูนยก์ลางแหง่การท่องเที[ยวเมืองเก่า สรา้งขึV นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุส เพื[อใชเ้ป็นที[แสดง



    

 

 

กิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายให้
กวา้งขึV น ตรงกลางเป็นที[ตัVงแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ[งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยั
ออตโตมนัสถานที[แหง่นีV ใชเ้ป็น ที[จดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพืV นที[ลานดา้นหน้ามสัยดิสุลต่าน
อะหเ์มต ซึ[งเป็นที[ตัVงของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือ เสาที[สรา้งในอียปิต ์เพื[อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที[ 3 
ถูกนํากลับมาไวที้[อิสตันบูล เสาตน้ที[สอง คือ เสางู และเสาตน้ที[สาม คือ เสาคอนสแตนตินที[ 7 
จากนัVนไม่ไกลนําทุกท่านชม BLUE MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที[ มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา
องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดัVงเดิม ถือวา่เป็นมสัยดิที[ใหญ่
ที[สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-
1616 โดยตัVงชื[อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ[งก็คือ SULTAN AHMED นัVนเอง  

 
 
 
 
จ าก นัV น นํ า
ทุก ท่ านชม 

สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ[งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 
ปัจจุบันเป็นที[ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์พระเจา้จกัรพรรดิ
คอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื[อประมาณคริสต์ศตวรรษที[13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื[อเป็นโบสถ์ของ
ศาสนาคริสต์ แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครัVงเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่าง
พวกที[นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมัยของ  พระเจา้จัสตินเนียน มีอํานาจ
เหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึV นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื[อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ[งสวยงามที[สุดไดพ้ยายามหา สิ[งของ
มีค่าต่างๆ มาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิด
แผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทําใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื[อสิV นสมัยของ
จกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที[ 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนา
อิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันีV ใหเ้ป็นสุเหรา่ของชาวอิสลาม 

เที[ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ[น) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุโมงคเ์ก็บนํ,าเยเรบาทัน (YEREBATAN SARNICI)สรา้งในสมัยจักรพรรดิจัสติ

เนียนในปี ค.ศ.j^] เพื[อเป็นที[เก็บนํVาสาํหรบัใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิด
ลอ้มเมือง ความกวา้ง lj เมตร ยาว kh^ เมตร มีเสาคํVาหลงัคา ^^l ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว สามารถ
จุนํVาไดท้ัVงหมด �u,uuu ลูกบาศกเ์มตร นํVาที[ไดส้่งผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งนํVาที[อยูห่า่งออกไป ]u 
กิโลเมตร ใกลก้บัทะเลดาํ ที[มาของสถานที[แหง่นีV ชวนใหน่้าขนลุกอยูไ่ม่น้อย เสาคอลมัน์ หวัเสา และ



    

 

 

ฐานเสานํามาจากซากปรักหักพังของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเช่นเสา
ประดบัรูปศีรษะเมดูซา่ที[กลบัหวัลงและตะแคงขา้ง รวมทัVงเสาหยาดนํVาตา ในยุคออตโตมนั  
หลงัจากนัVนนําทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึตัVงอยูใ่นเขตเมืองเก่าซึ[งถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์[
ไดร้บัการขึV นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตัVงแต่ปี ค.ศ. kY�j สรา้งขึV นโดยสุลต่านเมหเ์มตที[ ] 
ในปี ค.ศ.khjY บนพืV นที[กวา้งใหญ่ถึง h ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที[
สรา้งพระราชวงัแห่งนีV สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ในช่วงที[เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนีV มีราชวงศ์และขา้ราชบริพาร
อาศยัอยูร่วมกนัมากถึงสี[พนักวา่คนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที[เป็นที[จดัแสดงทรพัยส์มบัติ
ขา้วของเครื[องใชส้่วนพระองค์เครื[องเงินต่างๆ มากมายนําท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปปิV ง CANDY 
SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET หรือตลาดเครื[องเทศ ท่านสามารถเลือกซืV อของฝาก
คุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื[องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท์ 
สินคา้อนัเลื[องชื[อของตุรกีซึ[งมีใหเ้ลือกซืV อมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร 

]u.00 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบินอตาเติรก์ มีเวลาในการเลือกซืV อสินคา้ในรา้นคา้ในสนามบิน 
วนัที�เกา้ กรุงเทพฯ 
uk.]j น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เที[ยวบินที[ TK06� 
kj.uu น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ C-* 

ทา่น 

' เด็ก C ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน
'Cปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน
'Cปี) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั pว 

(-'q พฤศจกิายน CDq' *-,777 34,777 33,777 7,500 15,777 
C'-C0 พฤศจกิายน CDq' 34,777 34,777 33,777 7,500 15,777 

q-'- ธนัวาคม CDq' 35,777 35,777 34,777 8,500 16,777 
'y-CD ธนัวาคม CDq' 35,777 35,777 34,777 8,500 16,777 



    

 

 

C- ธนัวาคม-' มกราคม 
CDqC (ปีใหม่) 

39,777 39,777 38,777 11,500 19,777 

 
** หากท่านที
ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื
องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทุกครั'งก่อนทาํการ
ออกตั�วเนื
องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

**ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง C ขวบ '+,+++ บาท** 

เงื�อนไขการใหบ้ริการ 
'. การเดินทางในแตล่ะครั,งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน CD ทา่นขึ, นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
]. ในกรณีที[ลูกคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที[ของบริษัทฯเพื[อเช็ควา่กรุป๊มีการ    
คอนเฟริมเดินทางกอ่นทุกครัVง มิฉะนัVนทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัVงสิV น 
การชาํระค่าบริการ 
- การจองครัVงแรก มดัจาํท่านละ kj,uuu บาท  ภายใน ] วนัหลงัการจอง และชาํระทัVงหมดกอ่นเดินทางภายใน 
]u วนั  หากเป็นชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทัVงหมดกอ่นเดินทางภายใน ^uวนั   
(การไมช่าํระเงินค่ามดัจาํหรือชาํระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  
- ในกรณีที[กองตรวจคนเขา้เมืองทัVงที[กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที[ระบุ
ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที[จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัVงสิV น 
การยกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจาํทัVงหมด 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจาํ kj,000 บาท/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจาํ 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วนั หกัมดัจาํ 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 
**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพื[อการท่องเที[ยวเท่านัVน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัโดยผิด
กฎหมายและในขัVนตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัVงไทยและไตห้วนั ขึV นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าที[
เท่านัVน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลือใดๆไดท้ัVงสิV น** 
h.j เมื[อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ[ง หรือไมเ่ดินทาง   
พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ� ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัVงสิV น 
อตัราค่าบริการนี, รวม 



    

 

 

� ค่าตั �วเครื[องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ[มของนํVามนัเชืV อเพลิง  
� ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเที[ยวตามโปรแกรมที[ระบุ 
� ค่าเขา้ชมสถานที[ต่างๆตามที[ระบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าโรงแรมที[พกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที[ท่านจองหอ้งพกัแบบ ^ เตียง (Triple) บาง

โรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
� ค่าอาหารตามที[ระบุในรายการ  
� ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื[อนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ[มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ
สมัภาระและเที[ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอี์กครัVง 

� นํVาดื[มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 
� นํVาหนักกระเป๋า สาํหรบัโหลด ]^กิโลกรมั กระเป๋าถือขึV นเครื[อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี, ไม่รวม 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ[ม � % และค่าภาษีหกั ณ ที[จา่ย ^ % 
� ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
� ค่าวซีา่สาํหรบัชาวต่างชาติ  
� ค่านํVาหนักกระเป๋าเกิน 
� ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื[องดื[มในหอ้งพกั และค่าอาหารที[สั [งมาในหอ้งพกั ค่าอาหาร 

และเครื[องดื[มที[สั [งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที[ทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ[ม 

�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที�ยว นักทอ่งเที�ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น+คนขบัรถและหวัหนา้
ทวัรที์�คอยบริการเราโดยประมาณ DqUSD หรือประมาณ ',0q+ บาท ตอ่ทริป 

�ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ DUSD / ทา่น / วนั (คิดเป็น yวนั เทา่กบั *D USD) 
�พนักงานขบัรถในทอ้งถิ�นทา่นละ *USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น yวนั เทา่กบั C' USD) 

�ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทิป ขึ, นอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น  
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 
 


