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 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)-อิสตนับลู - - - - 

2 อิสตนับลู-องัการา่-สุสานอตาเติรก์ - / / TURIST HOTELหรือเทียบเท่า 

3 คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น–พิพิธภณัฑก์ลางแจง้–หุบเขาอุซิ

ซาร ์***พิเศษ!! ชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง   

/ / / UCHISAR CAVE HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

4 OPTION BALLOON (ไมร่วมในค่าทวัร)์-เมืองคอนยา่- 

CARAVANSARAI-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า  

/ / / OZKAYMAK PARK HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

5 ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส–คซูาดาซี   / / / ROYAL PALACE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

6 คซูาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บา้นพระแมม่าร–ีชานัค

คาเล-่เมืองเปอรก์ามมั 

/ / / IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

7 ชานัคคาเล–่ทรอย–อิสตนับลู-พระราชวงัโดลมาบาเช-่

ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั 

/ / / RAMADA ENCORE 

BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า 

8 จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มต–BLUE MOSQUE–สุเหรา่เซนต์

โซเฟีย–อุโมงคน์ ้าเยเรบาทนั–พระราชวงัทอปกาปึ-

CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตนับลู 

/ / - - 

9 กรุงเทพฯ      

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไมย่อ้นท าใหไ้มเ่สียเวลา 

 บินโดยสายการบินประจ าชาติไมเ่สียเวลาเปล่ียนเครื่อง น ้าหนักกระเป๋า 23 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีรวบรวมสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมายอาทิ เชน่ ปามุคคาเล ่ปราสาท ปุยฝ้าย, คปัปาโดเกีย 

เมืองแหง่เทพนิยาย, Blue Mosqueหรือสุเหรา่สีน ้าเงิน,พระราชวงัทอปกาปึ  

 รถท่ีนัง่เป็นรถบสัขนาดใหญ่ 44 ท่ีนัง่+หน้าจอ LCD ทุกท่ีนัง่ 

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 4-5 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน 

 พิเศษ!!!! ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง ตน้ต ารบัตุรกีแท ้
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 การเดินทางในประเทศตุรกี แต่ละเมืองจะใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-6 ชัว่โมง (แต่ลกูคา้ทุกท่าน

สามารถสบายใจไดเ้น่ืองจากทางบริษัทไดเ้ลือกสรรรถท่ีนัง่สบาย และมีจุดแวะพกัและถ่ายรปูตลอดการ

เดินทาง) 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภมิู 

18.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการ

บิน TURKISH AIRLINES เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ท่ี

บริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

21.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK065 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

วนัที่สอง อิสตนับูล-องัการา่-สุสานอตาเตริก์ 

04.00 น. ถึงสนามบินอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล ประเทศตรุกี  

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เดินทางสู ่เมืององัการา่ (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตรว์า่ Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 

2  รองจากนครอิสตนับลู กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสู

งอนาโตเลีย โดยอยูห่า่งจากนครอิสตนับลูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 

กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทตู

ประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความส าคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจ านวน 4,965,542  

คน ท าใหก้รุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของตุรกี และอนัดบั 2 ในกลุ่มเมือง

หลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตนับลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจในภมูภิาคมารม์าราน้ัน กรุงองัการาก็

เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภมูิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตดัของการ

คมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยงภมูภิาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็น

ศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู ่สุสานอตาเตริก์  (ATATURK 

MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเป็นผูน้ าใน

สงครามกู ้อิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้่อตั้งสาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคน

แรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดว้ย อนุสรณส์ถานออกแบบโดย

สถาปนิกชาวตุรกี สรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกีท่ีพมิพร์ะหวา่งปี 1966 – 

1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรปู ANITKABIR ดว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเขา้สู่ที่พกั TURIST HOTEL ANKARA หรือเทียบเทา่ 
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วนัที่สาม คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน–พิพิธภณัฑก์ลางแจง้–หุบเขาอุซิซาร ์ 

                    ***พิเศษ!! ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 251 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที 

น าทุกท่านสู ่นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแหง่ แต่ละแหง่มีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนั เป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือ

ศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์ส าหรบัท่ีเราไปชม

วนัน้ีเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ ่มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท า

เป็นหอ้ง ๆ มทีั้งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้า และระบบระบาย

อากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่ก และทางเดินบางชว่งค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนั

ไมไ่ด ้น าทุกท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ที่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยเูนสโกข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลกพพิิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิด

ของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย น าท่านชม หบุเขาอซิุซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่

อาศยั ซึ่งหุบเขาดงักล่าวมรีพูรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภเูขา เพื่อ

เอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสงูท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันใน

อดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยั

อีกดว้ย จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซื้ อสินคา้ และ

ของท่ีระลึก 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง BELLY DANCE 

ซึ่งเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และ

เมดิเตอรเ์รเนียน นักประวติัศาสตรเ์ชื่อกนัวา่ ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ า

หน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึง ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการ

พฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั UCHISAR CAVE HOTEL โรงแรมถ ้า หรือเทียบเทา่ 

ในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเตม็ ขออนุญาตลกูคา้เปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี  OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทวัร)์-เมืองคอนยา่- CARAVANSARAI 

                   พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

** ส าหรบัทา่นใดท่ีสนใจข้ึนบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 

05.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหน่ึง 

ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(ค่าข้ึนบอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ ในค่า

ทวัร์

ประมา

ณ 

230-

250 

USD) 

 

น าเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุกเติรก์ ซึ่งเป็นาอาณาจกัรแหง่แรกของชาวเติรก์ในตุรกี หรือท่ียุคน้ันเรียกอนาโตเลีย 

คนส่วนใหญ่มีอาชพีท านา มีการปลกูฝ่ินและผลไม ้ระหวา่งทางแวะชม CARAVANSARAI ท่ีพกัของกอง

คาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์

สมยัออตโตมนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย  น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวช

ในศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็น

สุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รมูี่ อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแหง่สุลต่านอาเลดิน เคยโ์ค

บาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงั

เป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 
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หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองท่ีมีน ้าพุ

เกลือแรร่อ้นไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้า

ผา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั OZKAYMAK PARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส – คซูาดาซี   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู ่เมืองปามุคคาเล ่เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแรร่อ้นไหลทะลุข้ึนมาจากใต้

ดินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสูห่น้าผา น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย 

ผล

จาก

การ

ไหล

ของ

น ้าพุ

เกลือแรร่อ้นน้ีไดก้อ่ใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของ

แคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหนิสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะ

ไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุ

เกลือแรร่อ้น ซึ่งเชื่อกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ี

เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไป บางสว่นยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็น

อะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ ่วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย หลงัจากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3 ชม. (197 กม.) 

  น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด ทั้งยงัผลิตเส้ือหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระใหท่้าน

เลือกซื้ อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้สู่ที่พกั ROYAL PALACE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก คซูาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บา้นพระแม่มาร–ีชานัคคาเล-่เมืองเปอรก์ามมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไว ้

เป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง 

ซึ่งรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ

กษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมือง

หลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ย

ซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 

30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN 

BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการ

เก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวาน

และฝีมือประณีต 

น าท่านเขา้ชม  บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)  ซึ่งเชื่อกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่

มารีอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยย์ุค

โบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหาร

มากกวา่ 100 ตน้ ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต

ได ้

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซึ่งตั้งอยูร่ิมทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเล

อีเจียนซึ่งเป็นท่ีตั้งของกรุงทรอย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอรก์ามมั (PERGAMUM) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้สู่ที่พกั IRIS HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่เจด็ ชานัคคาเล–่ทรอย–อิสตนับูล-พระราชวงัโดลมาบาเช-่ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่ในอดีต 

ถูกสรา้งข้ึนมาประมาณ 4,000 ปีท่ีแลว้ ชม มา้ไมแ้ห่งกรุง

ทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) สรา้งข้ึน เพื่อดึงดูด

นักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็น

ดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลักษณ์อนัชาญ

ฉลาดดา้นกลการศึกของนักรบโบราณ น าท่านเดินทางสู่ เมือง
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อิสตนับูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (364 กม.) เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและเป็นเมืองท่ี

มีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดในตุรกี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ิมช่องแคบบอสฟอรสั BOSPHORUS เดิมชื่อ

วา่ คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร ์เป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวน

มากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีชื่อเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติ

โนเป้ิล เป็นตน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาเช่ (DOLMABAHCE PALACE) สรา้งโดยสุลต่าน  อบั

ดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออก

ผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูร่ิมชายฝัง่ทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอส

ฟอรสับนฝัง่ทวปียุโรป จุดเด่นของวงัแหง่น้ีคือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิิตรตระการตา

มีทั้งเฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เครื่องแกว้เจียระใน และรปูเขียน รปูถ่ายต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ 

โคมไฟแชนเดอเลียร ์ของขวญัจากองักฤษท าจากแกว้คริสตลัขนาดใหญท่ี่สุดในโลกหนักถึง 5000 

กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญท่ี่สุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางข้ึน

หอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้ครสิทลั พรมชัน้เลิศราคาแพงท่ีสุดใน

โลก ทอโดย CINAR ในตุรกี เครื่องแกว้เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีท่ีสุดในโลกของสาธารณรฐัเช็ก หิน

อ่อนจากอียปิตม์าท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า ในรปูแบบท่ีเรียกวา่ เตอรกิ์ชบาธ ท่ีน่าสงัเกตคือมีนาฬิกา

วางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชี้ บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เค

มาล หรืออตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรปูภาพเหมือนของสุลต่าน

หลายพระองคท่ี์น่าสนใจคือ รปูสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูม้ีรปูรา่งใหญ่มาก สงู 195 เซนติเมตร มี

น ้าหนัก 200 กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปล ้า ข่ีมา้ ยิง่ธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกท่ีเสด็จเยอืนต่างประเทศ 

เชน่อียปิต ์ฝรัง่เศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการ ีท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ

ทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิมมิไดถ้กูขโมยหรือท าลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงั

ก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงัน าชมทีละหอ้งทีละอาคาร มีเจา้หน้าท่ีคอย

ควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดแูลไมใ่หแ้ตกแถวไมใ่หอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหน่ึงนานเกินไป ไมใ่หจ้บัตอ้งส่ิงของ

ต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกนัไมใ่หพ้ื้ นปารเ์กตอ์นัสวยงามตอ้งสึก

หรอ รวมทั้งพื้ นพรมอนัล ้าค่าเสียหาย พระราชวงัเปิดทุกวนั 09.30-16.00 หยุดวนัจนัทรแ์ละ

พฤหสับดี นอกจากน้ียงัมีประตทูางเขา้ หอนาฬกิา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬกิา ดอกไม ้น ้าพุ สระ

น ้า รปูป้ัน รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลตา่นแหง่ออตโตมนัเป็น

อยา่งยิง่ 

(หากวนัเดินทาง ตรงกบัวนัท่ีพระราชวงัปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม) 

 

 

 



 

9 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเชื่อมทะเลด า THE 

BLACK SEA กบัทะเลมารม์าร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความ

กวา้งเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่เป็นช่องแคบน้ีเป็นจุดนัดพบกนัของสุดขอบทวีป

ยุโรปและสุดขอบทวปีเอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์

ท่ีส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทัศน์ขา้งทาง

ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ซึ่งลว้น

แลว้แต่สวยงามตระการตาน่าคน้หา 

 น าเขา้สู่ที่พกั RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทียบเทา่ 

วนัที่แปด จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต–BLUE MOSQUE–สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย–อุโมงคน์ ้าเยเรบาทนั 

                   พระราชวงัทอปกาปึ-SPICE MARKET – สนามบินอิสตนับูล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุด

ศนูยก์ลางแหง่การท่องเท่ียวเมืองเกา่ สรา้งข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดง

กิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายให้

กวา้งข้ึน ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยั

ออตโตมนัสถานท่ีแหง่น้ีใชเ้ป็น ท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามสัยดิสุลต่าน

อะหเ์มต ซึ่งเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส ์3 ตน้ คือ เสาท่ีสรา้งในอียิปต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 

3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตันบูล เสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 

จากน้ันไม่ไกลน าทุกท่านชม BLUE MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่

ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-

1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ่งก็คือ SULTAN AHMED น้ันเอง  

 

 

 

 

จาก น้ันน า

ทุก ท่านชม 

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
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กลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื่อเป็น

โบสถข์องศาสนาคริสต ์แต่ถกูผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้

ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียน มี

อ านาจเหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย ข้ึนใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตวัโบสถ์ 5 ปี 

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา 

ส่ิงของมีค่าต่างๆ มาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิด

แผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมัยของ

จกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนา

อิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหรา่ของชาวอิสลาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิ

จสัติเนียนในปี ค.ศ.532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้าส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามอิสตนับลูถูกขา้ศึก

ปิดลอ้มเมือง ความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้าหลังคา 336 ตน้ แบ่งเป็น  12 แถว 

สามารถจุน ้าไดท้ั้งหมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร น ้าท่ีไดส้่งผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งน ้าท่ีอยู่ห่าง

ออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้บัทะเลด า ท่ีมาของสถานท่ีแห่งน้ีชวนใหน่้าขนลุกอยูไ่ม่น้อย เสาคอลมัน์ 

หัวเสา และฐานเสาน ามาจากซากปรักหักพังของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย 

อยา่งเชน่เสาประดบัรปูศีรษะเมดซูา่ท่ีกลบัหวัลงและตะแคงขา้ง รวมทั้งเสาหยาดน ้าตา ในยุคออตโต

มนั  

หลงัจากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวติัศาสตรท่ี์

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สรา้งข้ึนโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 

ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ี

สรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพาร

อาศยัอยูร่วมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบัติ

ขา้วของเครื่องใชส้่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมายน าท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง CANDY 

SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝาก

คุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท ์

สินคา้อนัเล่ืองชื่อของตุรกีซึ่งมีใหเ้ลือกซื้ อมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร 

20.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินอตาเติร์ก มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในรา้นค้า ใน

สนามบิน 

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภมูิ  โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK068 
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15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

9-17 สงิหาคม 2561 35,777 35,777 34,777 8,500 15,777 

19-27 สงิหาคม 2561 33,777 33,777 32,777 7,500 13,777 

5-13 กนัยายน 2561 34,777 34,777 33,777 7,500 14,777 

16-24 กนัยายน 2561 34,777 34,777 34,777 7,500 14,777 

8-16 ตลุาคม 2561 34,777 34,777 33,777 7,500 14,777 

21-29 ตลุาคม 2561 35,777 35,777 34,777 8,500 15,777 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

**ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 25 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักลา่ว  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 
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20 วนั  หากเป็นชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 30วนั   

(การไมช่ าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมสิีทธิ

ยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงนิมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงนิมดัจ า 15,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและไตห้วนั ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ี

เท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) 

บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 23 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษัิทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
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 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวซีา่ส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั 

ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถและหวัหนา้

ทวัรท์ี่คอยบริการเราโดยประมาณ 56 USD หรือประมาณ 1,960 บาท ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 5 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 7วนั เทา่กบั 35 USD) 

พนักงานขบัรถในทอ้งถ่ินทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 7วนั เทา่กบั 21 USD) 

ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทิป ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 


