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ตุรกี 
มหัศจรรย์แดนอารยธรรม 2 ทวีป 

The Ancient World Civilization
อิชเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล

• เยือนนครโบราณสมัยโรมัน เอฟฟิซุส ที่มีทั้งวิหาร ห้องสมุด และโรงละคร  

• สัมผัสความอัศจรรย์ของปราสาทปุยฝ้าย เมือง ปามุคคาเล ่ 

• ท่องเมืองมรดกโลก คัปปาโดเกีย มหัศจรรย์นครใต้พิภพ

• ดื่มด�่ามนต์เสน่ห์ อิสตันบูล อัญมณีแห่งสองทวีป

• ชมความอลังการของ สุเหร่าสีน�้าเงิน และ โบสถ์เซนต์โซเฟีย

• ล่องเรือข้าม ช่องแคบบอสฟอรัส เที่ยวพิพิธภัณฑ์

• อาบน�้าแร่ ชิมเตอร์กีสดี ไลท์ และช้อปปิ้ง แกรนด์บาร์ซาร์ 

กับ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2558 (8วัน 5คืน)  

ชวนคุณร่วมการเดินทางแห่งความสุข

3 ทริป ประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

กับ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ผู้อำานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

สเปน
มาดริด-โตเลโด-คอร์โดบา-เซบิย่า
เนร์ฆา-กรานาดา-วาเลนเซีย-เกวนก้า

 • เยือนเมืองมรดกโลก โตเลโด อดีตเมืองหลวงเก่าที่มีมรดกทางประวัติศาสตร์มากมาย

 • เที่ยว คอร์โดบา ชมสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามที่ใหญ่โตและหรูหราที่สุด

 • พิสูจน์ค�ากล่าวที่ว่า “ผู้ที่ ไม่เคยเห็น เซบิยา ย่อมไม่อาจรู้จักค�าว่า งามเลิศ” 

 • ชม พระราชวังอาลัมบราแห่งกรานาดา สถาปัตยกรรมสไตล์แขกมัวร์ชิ้นเอกของโลก

 • เยือน วาเลนเซีย ชมมหาวิหารซานต้ามารีอาที่สวยงามอลังการ

 • เที่ยว บาร์เซโลนา เมืองท่าใหญ่และส�าคัญที่สุดบนคาบสมุทรไอบีเรีย

 • สัมผัสเมืองมรดกโลก เกวนก้า ที่สวยงาม ด้วยทิวทัศน์ที่แปลกตา 

 • เยือน แมดริด เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสเปน 

กับ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 21 – 30 กันยายน 2558 (10วัน 7คืน)

ราคาท่านละ 75,900 บาท** *ราคาโปรดสอบถาม

3 ทริป ธรรมะ ศิลปะ และธรรมชาติ
กับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
อดีตวิศวกรแห่งองค์การนาซ่า

AW-Sookniyom Tour-Direct Mail-2015 Vol 2.indd   1 6/16/15   2:26 AM



ญี่ปุ่น
ใบไม้เปลี่ยนสีที่ ชิโกกุ-ฮิโรชิมา  

แชงกรีล่า
ดินแดนความสุขที่ปลายขอบฟ้า

มรดกโลกแห่งอินเดีย 
ถ้�าอชันต้า-ถ้�าแอลโลรา
ทัชมาฮาล-อัครา ฟอร์ต 

อินเดีย ตามรอยพระพุทธเจ้า
ตอน ตรัสรู้-ปฐมเทศนา 

ศิลปะ ธรรมะ และธรรมชาติ The Lost Horizon
ลี่เจียง-จงเตี้ยน-เต๋อชิง มุมไบ-ออรังกาบัด-อัครา-เดลลี

พุทธคยา-สารนาท-พาราณสี

• ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะอันงดงามล�้าค่าของ โอะสึกะมิวเซียม ออฟ อาร์ต

• สัมผัสความร่มรื่นของ สวนริทสึริน 1 ใน 3 สุดยอดสวนที่โด่งดังของญี่ปุ่น

• เยือน ศาลเจ้าคอมพิระ ศาลเจ้าที่ส�าคัญ สร้างถวายแด่เทพผู้พิทักษ์ชาวเรือ 

• ทดลอง ท�าเส้นอูด้ง ด้วยตัวเอง 

• ชม โรงละครอาบูกิ การแสดงทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น

• ผ่อนคลายที่ โดโงะออนเซน แหล่งออนเซนที่เก่าแก่กว่า 1,000 ปี 

• เยือน วัดโคซันจิ วัดที่มีความเฉพาะตัวมากวัดหนึ่งของญี่ปุ่น 

• ล่องเรือสู่เกาะมิยะจิมะ ชม เสาโทริอิ กลางทะเล 1 ใน 3 ทัศนียภาพที่สวยสุดของญี่ปุ่น 

• เยือน อะตอมมิคบอมโดม สัญลักษณ์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2

กับ ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
กับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 

กับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 

*ราคาโปรดสอบถาม *ราคาโปรดสอบถามราคาท่านละ 45,900 บาท**ราคาท่านละ 63,900 บาท**

วันที่ 22 – 29 พฤศจิกายน 2558 (8 วัน 5คืน)
วันที่ 19-25 ตุลาคม 2558 (7วัน 6คืน) 

• เยือนมรดกโลก เมืองโบราณ “ลี่เจียง” อายุกว่า 800 ปี

• พิชิตเขา “หิมะมังกรหยก” ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี

• เยือนจงเตี้ยนหรือ “แชงกรีล่า” ดินแดนสวรรค์ที่ใฝ่ฝันของนักเดินทาง

• ชม โค้งแรกของแม่น�้าแยงซีเกียง จุดก�าเนิดความอุดมสมบูรณ์ของภาคกลางของจีน  

• ขี่ม้าขึ้นชมธารน�้าแข็ง “หมิงหย่ง” ที่เต๋อชิง

• สักการะ เทพนาเคอจาซี ณ ยอดเขาคาเกอโป 1 ใน 8 ยอดเขาเลื่องชื่อของทิเบต

• ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และล้อมวงคุยกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

วันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2558 (7วัน 5คืน)

วันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2558 (4 วัน 3คืน)

• ชมความอัศจรรย์ของ ถ�้าอชันต้า ถ�้าในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลก 

• สัมผัสพลังศรัทธาแห่ง 3 ศาสนาที่ ถ�้าแอลโลรา ศาสนสถานมรดกโลกสองพันปี 

• ชม ป้อมเดาลาตาบัด ป้อมปราการและพระราชวังโบราณในศตวรรษที่ 14 

• ชมความยิ่งใหญ่สวยงามอลังการของ ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

• เยือน อัคราฟอร์ต ป้อมปราการและพระราชวังที่ยิ่งใหญ่

 สมัยโมกุล ริมฝั่งแม่น�้ายมุนา 

• เที่ยว มุมไบ เมืองท่าที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของอินเดีย 

• สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้แห่งพระพุทธองค์

• ล่อง แม่น�้าคงคา สายน�้าศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกพันวิถีชีวิตชาวฮินดูตั้งแต่เกิดจนตาย 

• เที่ยว เมืองพาราณสี เมืองโบราณที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และมีสีสันที่สุดแห่งของโลก

• เยือน สารนาท ร�าลึกการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธองค์ 

 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

• ชม พระพุทธรูปปางทรงแสดงปฐมเทศนา ที่งดงามที่สุดในโลก 

 ณ พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาท 

• ชม การทอผ้าไหมกาสี ผ้าไหมโบราณที่มีมายาวนานกว่าพันปี  

• เยือน พระราชวังของพระเจ้าพรหมทัต แห่งกรุงพาราณสี
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