GRAND TURKEY 9วัน 1 คืน
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

10-18 ตุลาคม 2562
4-12 ธ ันวาคม 2562
25-2 มกราคม 2563

35,777
35,777
39,777

*** เด็ก INFRANT อายุนอ้ ยกว่า

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ ก
1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็ กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
35,777
34,777
35,777
34,777
39,777
38,777

พ ักเดีย
( ว
เพิม
(

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตว
+ั

7,500
7,500
9,500

14,777
14,777
16,777

ปี ราคา 8,500 บาท ***

โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ -อิสตันบูล

2

อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติรก์

3

นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์***พิเศษ!! ชมโชว์
ระบําหน้าท้อง

4

OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า-

เช้า

เที&ยง

คํา&

โรงแรมที&พกั
TURIST HOTELหรือเทียบเท่า
UCHISAR CAVE HOTEL
หรือเทียบเท่า
OZKAYMAK PARK HOTEL

CARAVANSARAI-พิพธิ ภัณฑ์เมฟลาน่ า

หรือเทียบเท่า

5

ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี

ROYAL PALACE HOTEL
หรือเทียบเท่า

6

คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมือง
เปอร์กามัม

IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

7

ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส

RAMADA ENCORE BAYRAMPASA
หรือเทียบเท่า

8

จัตุรสั สุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย–อุโมงค์
นํVาเยเรบาทัน–พระราชวังทอปกาปึ -CANDY SHOP-SPICE MARKET
– สนามบินอิสตันบูล

-

9

กรุงเทพฯ

ข้อแนะนําประกอบการตัดสินใจ
โปรแกรมทัวร์คดั สรรสถานทีZท่องเทีZยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ยอ้ นทําให้ไม่เสียเวลา
บินโดยสายการบินประจําชาติไม่เสียเวลาเปลีZยนเครืZอง นํVาหนักกระเป๋า \]กิโลกรัม
โปรแกรมนีV รวบรวมสถานทีZเทีZยวชืZอดังมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ าย,คัปปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิ ยาย,Blue
Mosqueหรือสุเหร่าสีนVําเงิน,พระราชวังทอปกาปึ
รถทีZนังZ เป็ นรถบัสขนาดใหญ่ gg ทีZนังZ +หน้าจอ LCD ทุกทีZนังZ
โรงแรมทีZพกั เป็ นระดับ g-i ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักโรงแรมสไตล์ถVาํ j คืน
พิเศษ!!!! ชมโชว์ระบําหน้าท้อง ต้นตํารับตุรกีแท้
การเดินทางในประเทศตุรกี แต่ละเมืองจะใช้เวลาเดินทางประมาณ ]-k ชัวZ โมง (แต่ลกู ค้าทุกท่านสามารถสบายใจได้เนืZ องจาก
ทางบริษัทได้เลือกสรรรถทีZนังZ สบาย และมีจุดแวะพักและถ่ายรูปตลอดการเดินทาง)
วันแรก
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
AB.DE น.
พร้อมกันที&สนามบินสุวรรณภูมิ ชัFน G ประตูหมายเลข J เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES เพื&อ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัFนตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที&บริษท
ั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
เรื&องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
21.45 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที&ยวบินที& TK065
(มีอาหารและเครื&องดื&มบริการบนเครื&อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ AE ชั &วโมง)
วันที&สอง
อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติรก์
04.00 น.
ถึงสนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
(เวลาท้องถิZนช้ากว่าประเทศไทย g ชัวZ โมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ i ชัวZ โมง หรือทีZมชี ืZอตาม
ประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบน
ั และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ \ รองจากนครอิสตันบูล กรุง
อังการาตัVงอยูใ่ นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนทีZราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูห
่ ่างจากนครอิสตันบูลทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ git กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นทีZตVงั ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ
และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน
4,965,ig\ คน ทําให้กรุงอังการาเป็ นเมืองทีZมีประชากรมากเป็ นอันดับ \ ของตุรกี และอันดับ \ ในกลุ่มเมืองหลวง
ยุโรป ในขณะทีZนครอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าคมาร์มารานัVน กรุงอังการาก็เป็ นศูนย์กลางทาง
การค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ทีZ
เชืZอมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรทีZขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัวZ ตุรกี
ด้วย

เทีZยง
บ่าย

คําZ
วันที&สาม
เช้า

เทีZยง
บ่าย

คําZ

วันที&สี&
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิZน)
นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็ นอนุ สรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA
KEMAL ATATURK ซึZงเป็ นผูน้ ําในสงครามกู ้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัVงทีZ 1 ผูก้ ่อตัVงสาธารณรัฐตุรกี และ
ประธานาธิบดีคนแรกเป็ นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนทีZ 2 ของตุรกีดว้ ย อนุ สรณ์สถานออกแบบโดย
สถาปนิ กชาวตุรกี สร้างขึV นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีทีZพิมพ์ระหว่างปี 1966 – 1987 และ
1999 – 2009 จะเป็ นรูป ANITKABIR ด้วย
รับประทานอาหารคําZ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเข้าสูท
่ ี&พกั TURIST HOTELANKARA หรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์ ***พิเศษ!! ชมโชว์ระบําหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัVนเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)ระยะทาง \ij กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ] ชัวZ โมง ]t
นาที
นําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ทีZได้รบั การขึV นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลก เมืองใต้
ดินของตุรกีมีอยูห
่ ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชืZอมต่อถึงกัน เป็ นสถานทีZทีZผน
ู้ ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน ทีZ
ต้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ สําหรับทีZเราไปชมวันนีV เป็ นเมืองใต้ดินทีZมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชัVน แต่ละชัVน
มีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็ นห้อง ๆ มีทVงั ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มี
บ่อนํVา และระบบระบายอากาศทีZดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยูล่ ึก และทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดิน
สวนกันไม่ได้นําทุกท่านเยียZ มชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที&เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึZงยูเนสโกขึV นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึZงเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. z ซึZงเป็ นความคิดของชาวคริสต์ทีZตอ้ งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถํVาเป็ นจํานวนมากเพืZอสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอืZนทีZไม่เห็นด้วย
กับศาสนาคริสต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารท้องถิZน)
นําท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทีZอยูอ่ าศัย ซึZงหุบเขาดังกล่าวมีรู
พรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัวZ ทัVงภูเขา เพืZอเอาไว้เป็ นทีZอาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ ่าอุซิ
ซาร์ คือ บริเวณทีZสงู ทีZสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัVนในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาํ หน้าทีZเป็ นป้อมปราการทีZเกิดขึV นเองตาม
ธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วยจากนัVนนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการ
เลือกซืV อสินค้า และของทีZระลึก

รับประทานอาหารคําZ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์ระบําหน้าท้อง BELLY DANCEซึZงเป็ นการเต้นรําทีZเก่าแก่
อย่างหนึZ ง เกิดขึV นมาเมืZอประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนี ยน นักประวัติศาสตร์เชืZอกันว่า
ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญทีZได้อนุ รกั ษ์ระบําหน้าท้องให้มีมาจนถึง ปั จจุบน
ั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํ ให้
ระบําหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะทีZโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้องตุรกีใน
ปั จจุบน
ั
นําคณะเข้าสูท
่ ี&พกั UCHISAR CAVE HOTELโรงแรมถํFา หรือเทียบเท่า
ในกรณีที&โรงแรมถํFาเต็ม ขออนุญาตลูกค้าเปลี&ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า- CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สําหรับท่านใดที&สนใจขึF นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะต้องออกจากโรงแรม Eq.DE น
เพื&อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ&ง ใช้เวลาอยูบ
่ อลลูนประมาณ A ชั &วโมง **

(ค่าขึF นบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ DE- qEUSD)

เทีZยง
บ่าย

คําZ
วันที&หา้
เช้า

เทีZยง
บ่าย

คําZ

นําเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ] ชัวZ โมง) ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์
ซึZงเป็ นาอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือทีZยุคนัVนเรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา มีการปลูกฝิZ น
และผลไม้ระหว่างทางแวะชม CARAVANSARAI ทีZพกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานทีZพกั แรมของกอง
คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิZน)
นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานทีZนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการ
เดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึZ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่ า เจลาลุคดิน รูมีZ อาจารย์ทาง
ปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน
ประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสําหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาน่ าด้วย
หลังจากนัVนนํ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองทีZมีนVําพุเกลือแร่รอ้ นไหล
ทะลุขนมาจากใต้
ึV
ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีZไหลลงสู่หน้าผา
รับประทานอาหารคําZ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเข้าสูท
่ ี&พกั OZKAYMAK PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากนัVนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองทีZมีนVําพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขนมาจากใต้
ึV
ดินผ่านซาก
ปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีZไหลลงสู่หน้าผา นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย ผลจากการไหลของนํVาพุเกลือแร่
ร้
อ
น
นีV
ไ
ด้
ก่
อให้เกิดทัศนี ยภาพของนํVาตกสีขาวเป็ นชัVนๆหลายชัVนและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางนํVาเป็ นทางยาว ซึZงมีความงดงามมากท่านจะได้สมั ผัส เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็ นเมือง
โรมันโบราณทีZสร้างล้อมรอบบริเวณทีZเป็ นนํVาพุเกลือแร่รอ้ น ซึZงเชืZอกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมืZอเวลาผ่านไป
ภัยธรรมชาติได้ทาํ ให้เมืองนีV เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท
่ วั Z ไป บางส่วนยังพอมองออ
กว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิZน)
หลังจากนัVนนําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. (197 กม.)
นํ าท่านช้อปปิV ง ณ ศูนย์ผลิตเสืV อหนั งคุณภาพสูง ซึZงตุ รกีเป็ นประเทศทีZผลิตหนั งทีZ มีคุณภาพทีZสุด ทัVงยังผลิตเสืV อหนั ง
ให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael korsอิสระให้ท่านเลือกซืV อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคําZ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเข้าสูท
่ ี&พกั ROYAL PALACE HOTELหรือเทียบเท่า

วันที&หก
เช้า

คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัVนนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS)เมืองโบราณทีZมีการบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึZ ง
เคยเป็ นทีZอยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึZงอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึZงรุ่งเรืองขึV นในศตวรรษทีZ 6 ก่อน
คริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็ กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมืZอโรมันเข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึV นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมือง
เก่าทีZสองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิZงก่อสร้างเมืZอสมัย 2,000 ปี ทีZแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งทีZสามารถจุผชู้ มได้
กว่า 30,000 คน ซึZงยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบันนีV นํ าท่านชม ห้องอาบนํV าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีZยงั
คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํVา ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนีV , ห้องสมุดโบราณ ทีZมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็ นอย่าง
ดีทุกสิZงทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคทีZมีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต
นําท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึZงเชืZอกันว่าเป็ นทีZสุดท้ายทีZพระแม่มารีอาศัยอยู่และ
สิV นพระชนม์ในบ้า นหลังนีV ชม วิหารเทพี อาร์เทมิ ส โบราณ 1 ใน 7 สิZ งมหัศจรรย์ยุคโบราณ สร้างด้วยหินอ่อนเป็ น
สถาปั ตยกรรมกรี ก แบบไอโอนิ ค และมี เสาหิ น ตัVงตระหง่า นรอบวิห ารมากกว่า 100 ต้น ปั จจุ บัน เหลื อ เพี ย งซาก
ปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิงZ ใหญ่ในอดีตได้

เทีZยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิZน)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)ซึZงตัVงอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียนซึZงเป็ นทีZตVังของกรุง
ทรอย นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอร์กามัม(PERGAMUM)
รับประทานอาหารคําZ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

คําZ
วันที&เจ็ด
เช้า

เทีZยง
บ่าย

นําเข้าสูท
่ ี&พกั IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองทีZมีชืZอเสียงมาตัVงแต่ในอดีต ถูกสร้าง
ขึV นมาประมาณ g,ttt ปี ทีZ แล้ว ชม ม้า ไม้แ ห่ งกรุ งทรอย (WOODEN
HORSE OF TROY) สร้า งขึV น เพืZ อ ดึ ง ดู ด นั กท่ อ งเทีZ ย วจากทั Zว โลกทีZ
หลงใหลในมหากาพย์อี เ ลี ย ดได้เห็ น ด้ว ยตาของตนเองอี ก ด้ว ย ซึZ ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อน
ั ชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ
นํ าท่ านเดิ นทางสู่ เมื องอิสตันบู ล (ISTANBUL)ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.
(364 กม.) เมื อ งทีZ มี ค วามสํ า คั ญ ทีZ สุ ด และเป็ นเมื อ งทีZ มี ป ระชากร
หนาแน่ นมากทีZสุดในตุรกี เป็ นเมืองทีZตVงั อยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัสBOSPHORUS เดิมชืZอว่า คอนสแตนติโนเปิ ล ซึZงเป็ น
อาณาจักรทีZยิZงใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนัV น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชืZอ
เรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิV ล เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิZน)
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาเช่ (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่าน อับดุล เมซิดAbdul Mecitใน
ปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600
เมตร ตัVงอยูร่ ิมชายฝังZ ทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝังZ ทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนีV คือมีการประดับตกแต่ง
ด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทVงั เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครืZองแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ทีZมี
ชืZอเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษทําจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ทีZสุดในโลกหนักถึง 5000
กิโลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวทีZใหญ่ทีZสุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึV นห้องโถงตรงราวทํา

ด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําด้วยแก้วคริสทัล พรมชัVนเลิศราคาแพงทีZสุดในโลก ทอโดย CINAR ในตุรกี เครืZอง
แก้วเจียระไนจากโบฮีเมีย ดีทีZสุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิ ต์มาทําห้องอาบนํVา เซาน่ า ในรูปแบบทีZ
เรียกว่า เตอร์กชิ บาธ ทีZน่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชีV บอกเวลา 09.06 น. อ้นเป็ นเวลาทีZ
ประธานาธิบดีมสุ ตาฟา เคมาล หรืออตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันทีZ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรปู ภาพเหมือน
ของสุลต่านหลายพระองค์ทีZน่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผูม้ ีรปู ร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีนVําหนัก
200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํVา ขีมZ า้ ยิงZ ธนู เป็ นสุลต่านองค์แรกทีZเสด็จเยือนต่างประเทศ เช่นอียปิ ต์ ฝรังZ เศส
อังกฤษ เบลเยียZ ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ทีZน่าทึZงและประหลาดใจก็คือทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดัVงเดิม
มิได้ถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ตอ้ งเข้าชมเป็ นคณะเป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของ
วังนําชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้าทีZคอยควบคุมอยูท
่ า้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยูห
่ อ้ งใดห้องหนึZ งนาน
เกินไป ไม่ให้จบั ต้องสิZงของต่างๆและต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพืZอป้องกันไม่ให้พืVนปาร์เกต์อนั สวยงาม
ต้องสึกหรอ รวมทัVงพืV นพรมอันลํVาค่าเสียหาย พระราชวังเปิ ดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดี
นอกจากนีV ยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม้ นํVาพุ สระนํVา รูปปัV น รูปสลักต่างๆ วาง
ประดับไว้อย่างลงตัว น่ าชืZนชมในรสนิ ยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิงZ
(หากวันเดินทาง ตรงกับวันทีZพระราชวังปิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ…ในการเปลีZยนโปรแกรม)

คําZ

วันที&แปด
เช้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นํ าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS)ซึZงเป็ นช่องแคบทีZเชืZอมทะเลดํา THE BLACK SEA กับทะเล
มาร์ม าร่ า SEA OF MARMARA โดยมี ความยาวประมาณ ]\ กิโลเมตร ความกว้า งเริZม ตัVงแต่ itt เมตร จนถึ ง ]
กิโลเมตร ถือว่าเป็ นช่องแคบนีV เป็ นจุดนัดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึZงนอกจากความสวยงาม
แล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทีZสําคัญยิZงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะทีZล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทVงั หลาย
ซึZงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาน่ าค้นหา
นําเข้าสูท
่ ี&พกั RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า
จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย–อุโมงค์นF าํ เยเรบาทัน-พระราชวังทอปกาปึ SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัV น นํ า ทุ กท่ านสู่ จัตุร ัสสุ ล ต่านอะห์เมต หรือ ฮิ ป โปโดรมสนามแข่งม้า ของชาวโรมัน จุด ศูน ย์กลางแห่ งการ
ท่องเทีZยวเมืองเก่า สร้างขึV นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุส เพืZอใช้เป็ นทีZแสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมา
ในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึV น ตรงกลางเป็ นทีZตVงั แสดงประติมากรรมต่าง
ๆ ซึZงส่วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีZแห่งนีV ใช้เป็ น ทีZจดั งานพิธี แต่ในปั จจุบน
ั เหลือเพียง
พืV นทีZล านด้านหน้ามัสยิดสุ ลต่านอะห์เมต ซึZงเป็ นทีZ ตVังของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือ เสาทีZสร้างในอียิปต์ เพืZอถวายแก่
ฟาโรห์ทุตโมซิสทีZ 3 ถูกนํากลับมาไว้ทีZอิสตันบูล เสาต้นทีZสอง คือ เสางู และเสาต้นทีZสาม คือ เสาคอนสแตนตินทีZ 7
จากนัVนไม่ไกลนําทุกท่านชม BLUE MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็ นสุเหร่าทีZมีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุด
ยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับ
สถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดัVงเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดทีZใหญ่ทีZสุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตัVงชืZอตามสุลต่านผูส้ ร้างซึZงก็คือ SULTAN AHMED นัVนเอง

เทีZยง
บ่าย

20.15 น.
09.15+1 น.
วันที&เก้า
01.25 น.
15.00 น.

จากนัVนนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย 1 ใน 7 สิZงมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ปั จจุบน
ั เป็ นทีZประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตน
ติ น เป็ นผู้ส ร้า งเมืZ อ ประมาณคริ ส ต์ ศ ตวรรษทีZ 13 ใช้เวลาสร้า ง 17 ปี เพืZ อ เป็ นโบสถ์ ข องศาสนาคริ ส ต์ แต่ ถู ก
ผูก้ ่อการร้ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครัVงเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกทีZนับถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนา
อิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยน มีอาํ นาจเหนื อตุรกี จึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึV นใหม่ ใช้เวลา
สร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมืZอประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิZงสวยงามทีZสุด
ได้พยายามหา สิZงของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็ จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิด
แผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาํ ให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมืZอสิV นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึง
สมัย พระเจ้า โมฮัมเหม็ ดทีZ 2 มีอาํ นาจเหนื อตุ รกี และเป็ นผูน
้ ั บ ถื อศาสนาอิส ลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนีV ให้เป็ น
สุเหร่าของชาวอิสลาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิZน)
นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์เก็บนํFาเยเรบาทัน (YEREBATAN SARNICI)สร้างในสมัยจักรพรรดิจสั ติเนี ยนในปี ค.ศ.i]\
เพืZอเป็ นทีZเก็บนํVาสําหรับใช้ในพระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามอิสตันบูลถูกข้าศึกปิ ดล้อมเมือง ความกว้าง ki เมตร ยาว
jg] เมตร มีเสาคํVาหลังคา ]]k ต้น แบ่ งเป็ น 12 แถว สามารถจุนVํ าได้ทVังหมด †t,ttt ลูกบาศก์เมตร นํV าทีZ ได้
ส่งผ่านมาทางท่อมาจากแหล่งนํVาทีZอยูห
่ ่างออกไป \t กิโลเมตร ใกล้กบั ทะเลดํา ทีZมาของสถานทีZแห่งนีV ชวนให้น่าขนลุก
อยู่ไม่น้อย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานํามาจากซากปรักหักพังของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย
อย่างเช่นเสาประดับรูปศีรษะเมดูซ่าทีZกลับหัวลงและตะแคงข้าง รวมทัVงเสาหยาดนํVาตา ในยุคออตโตมัน
หลังจากนัV น นํ า ทุ กท่ า นชม พระราชวังทอปกาปึ ตัVงอยู่ใ นเขตเมื องเก่ า ซึZงถื อเป็ นเขตประวัติ ศาสตร์ทีZได้รับ การขึV น
ทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตัVงแต่ปี ค.ศ. jz†i สร้างขึV นโดยสุลต่านเมห์เมตทีZ \ ในปี ค.ศ.jgiz บนพืV นทีZ
กว้างใหญ่ถึง g ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็ กอีกจํานวนมาก ณ จุดทีZสร้างพระราชวังแห่งนีV สามารถมองเห็นช่อง
แคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์น และทะเลมาร์ม าร่ า ได้อ ย่า งชัด เจน ในช่ ว งทีZ เจริ ญ สูง สุ ด ของอาณาจัก รออตโตมัน
พระราชวังแห่งนีV มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสีZพน
ั กว่าคนนํ าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงทีZ
เป็ นทีZ จดั แสดงทรัพย์ส มบัติขา้ วของเครืZองใช้ส่ วนพระองค์เครืZ องเงิน ต่ างๆ มากมายนํ า ท่ านเดิ นทางสู่ ย่านช้อปปิV ง
CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ์ SPICE MARKET หรือตลาดเครืZองเทศ ท่านสามารถเลือกซืV อของฝากคุณภาพดีได้ใน
ราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็ นเครืZองประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ สินค้าอันเลืZองชืZอของตุรกีซึZงมีให้
เลือกซืV อมากมาย ได้เวลาอันสมควร
นําคณะเดินทางสู่สนามบินอตาเติรก์ มีเวลาในการเลือกซืV อสินค้าในร้านค้าในสนามบิน
(เฉพาะกรุป
๊ AE-AB ตุลาคม q1 )
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เทีZยวบินทีZ TK064
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เทีZยวบินทีZ TK068
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง' ก่อนทําการออกตัวเนืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ&น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ขวบ B,qEE บาท**
กําหนดการเดินทาง

หมายเหตุ

ไฟล์ทบินขาไป

ไฟล์ทบินขาหล ับ

ว ันชาติ+ว ัน
ร ัฐธรรมนูญ

TK065 BKK-IST
21.45-04.00
TK065 BKK-IST
21.45-04.00

TK064 IST-BKK
20.15-09.15
TK068 IST-BKK
01.25-15.00

10-18 ตุลาคม 2562
4-12 ธ ันวาคม 2562

ราคา

พ ักเดีย
( ว

35,777

7,500

35,777

7,500

25-2 มกราคม 2563

ปี ใหม่

TK065 BKK-IST
21.45-04.00

TK068 IST-BKK
01.25-15.00

39,777

9,500

เงื&อนไขการให้บริการ
A. การเดินทางในแต่ละครัFงจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน q ท่านขึF นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิxในการเปลี&ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
\. ในกรณีทีZลกู ค้าต้องออกตัว‡ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีZของบริษัทฯเพืZอเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัVง มิฉะนัVนทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัVงสิV น
การชําระค่าบริการ
- การจองครัVงแรก มัดจําท่านละ ji,ttt บาท ภายใน \ วันหลังการจอง และชําระทัVงหมดก่อนเดินทางภายใน \t วัน หากเป็ นช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทัVงหมดก่อนเดินทางภายใน ]tวัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)
- ในกรณีทีZกองตรวจคนเข้าเมืองทัVงทีZกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีZระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ…ทีZจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัVงสิV น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทัVงหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจํา ji,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจํา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วัน หักมัดจํา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพืZอการท่องเทีZยวเท่านัVน ไม่สนับสนุ นให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน
V ตอนการ
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัVงไทยและไต้หวัน ขึV นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าทีZเท่านัVน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วย
ตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทVงั สิV น**
g.i เมืZอท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึZ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ… ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัVงสิV น
อัตราค่าบริการนีF รวม
ค่าตัว‡ เครืZองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิZมของนํVามันเชืV อเพลิง
ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเทีZยวตามโปรแกรมทีZระบุ
ค่าเข้าชมสถานทีZต่างๆตามทีZระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าโรงแรมทีZพกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีทีZท่านจองห้องพักแบบ ] เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ น
เตียงเสริมแทน,
ค่าอาหารตามทีZระบุในรายการ
ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงืZอนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิZมความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเทีZยวบินกรุณา
สอบถามทางบริษัททัวร์อีกครัVง
นํVาดืZมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
นํVาหนักกระเป๋า สําหรับโหลด \]กิโลกรัม กระเป๋าถือขึV นเครืZอง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีF ไม่รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิZม Ž % และค่าภาษีหกั ณ ทีZจา่ ย ] %
ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
ค่านํVาหนักกระเป๋าเกิน
ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืZองดืZมในห้องพัก และค่าอาหารทีZสงั Z มาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครืZองดืZมทีZสงั Z
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากทีZทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิZม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิในการท่องเที&ยว นักท่องเที&ยวควรทิปแก่มค
ั คุเทศก์ทอ้ งถิ&น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที&คอยบริการเรา
โดยประมาณ q1USD หรือประมาณ A,J1E บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ&น ท่านละ qUSD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น |วัน เท่ากับ Dq USD)
พนักงานขับรถในท้องถิ&นท่านละ DUSD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น |วัน เท่ากับ A USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทิป ขึF นอยูก่ บ
ั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

