
 

 

 

 

 
บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน) 23.35 – 03.50 
W5 112 IKA(เตหะราน) – IST(อสิตันบูล) 06.50 – 09.35 
W5 119 ESB(อังการ่า) – IKA(เตหะราน) 12.00 – 14.50 
W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ) 21.45 – 07.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

 วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

20.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เชค็อนิ Row S ประตู 8 สาย

การบิน Mahan Air โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ 

และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  



23.35น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่

W5 050  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

วนัท่ี 2 
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตนับลู – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –  พระราชวงัทอปกาปิ– 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – ชานัคคาเล่                             (-/L/D)                                                

 

03.50น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

  โปรดแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 

- สภุาพบุรษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

06.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 112  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

09.35น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแล้ว เมืองอิสตนับูล 

(Istanbul) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล 

มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี 

คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 

ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตนับลูมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ ** 

การเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 

สภุาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed 

Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรปูได ้

ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ด

สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีก

จากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินิค 

ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่าน

และนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพ

ของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล 

โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) น าท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คอื

สิง่กอ่สรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดร

โมส ปัจจุบันถูกน าไปใช้ในภาษาฝรัง่เศสด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow 

Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลู

ในปัจจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญ่และเกา่แกใ่นสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้  



คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสาง ูทีเ่ชื่อว่าสรา้ง

ก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมื่อ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบนั

เหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีาก

ศพัทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็น

เสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็น

แท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหลก็ 

หรอื ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะที่มตี้นก าเนิดจากอยีปิต์โบราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่ง

เสน้ทางสู่วหิารเทพเจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่นที ่วหิารลกัซอร์ หรอื 

วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกด้วยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์

ผูส้รา้ง และเรือ่งราวของการสรา้งเพื่อบชูาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนยัยะ

แห่งทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต์น าท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอด

กลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถ์นี่ใหเ้ป็นสุเหร่าในปี 

ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงทีปู่ดว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี 

โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คงบรรยากาศของความเกา่ขลงัอยูเ่ตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของ

โลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นงัเป็นตวัรบัน ้าหนกัของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค า้

ยนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ทีถ่อืว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี 

โซเฟีย ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปิ 

(Topkapi Palace) ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ซึง่ถอืเป็นเขตประวตัศิาสตรท์ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปิ สรา้งขึน้โดยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ. 1459 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลาน

กวา้ง และมอีาคารขนาดเลก็อกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวงัแห่งนี้สามารถมองเหน็ช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดน

ฮอรน์ และทะเลมารม์ารา่ ไดอ้ยา่งชดัเจน ในชว่งทีเ่จรญิทีสุ่ดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแหง่นี้มรีาชวงศ ์และ

ขา้ราชบรพิารอาศยัอยูร่วมกนัมากถงึสีพ่นักว่าคน น าทา่นเขา้ชมสว่นของหอ้งทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจ่ดัแสดงทรพัยส์มบตัิ

ขา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองค ์และเครือ่งเงนิต่างๆ อกีมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบทีเ่ชื่อมทะเลด า กบัทะเลมาร์มาร่า 

โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกว้างเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุด

บรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเซยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ทีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงาม

ของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย น า

ท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญั

ทางประวตัศิาสตร์ เดมิมชีื่อว่า โบกาซี่ หรอื เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ด

กวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝัง่

ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย  



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า     

 วนัท่ี 3       ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส      (B/L/D)                                                
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ชี ื่อเสยีงเล่าขานสบืต่อกนัมาตัง้แต่

ในอดตี ถกูสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย มา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัมากทีส่ดุจาก

มหากาพยภ์าพยนตรเ์รื่อง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอ้บุายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพือ่เป็นของก านลั แต่ความจรงิแอบ

บรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนท าให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่ง

เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดด้านกลการศกึของนักรบโบราณ น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์

กามมั ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือตวัเมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 

30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึง่มสีถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นทีข่นานนามถงึประหนึ่งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายใน

สรวงสวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (ปัจจุบนันี้เหลอืแต่สว่นฐานเทา่นัน้ แทน่บชูาถกูน าไปเกบ็รกัษา

ไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมัทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส เป็นโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก 

ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุผูช้มไดม้ากถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู ซึง่เป็นโครงสรา้งฐานใน

การป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกที่สงู ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหนึ่ง

เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบื้องล่างทีร่ายล้อมป้อมปราการ

เหล่านี้ ชม วิหารเอสเคลปิออน อยูเ่บือ้งล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้งถวายเอสเคลปิออสเทพแหง่การแพทย์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 แวะร้านขนมพื้นเมอืงขึ้นชื่อให้เลอืกซื้อมากมายโดยเฉพาะขนม Turkish Delight อนัลื่อชื่อที่ต้องทานคู่กบัชาแสน

อรอ่ยของขึน้ชือ่ประเทศตุรก ีน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคซูาดาซี (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืง

ท่าเลยีบชายฝัง่ทะเลของประเทศตุรก ีซึง่ท าใหใ้นอดตี เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ื่อเสยีงเรือ่ง

การผลติเครือ่งหนงัคณุภาพสงูสง่ออกไปทัว่โลก  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า     

วนัท่ี 4 
  เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคซูาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย    
-  เมืองโบราณเฮียราโพลิส                              (B/L/D)                                                     

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคยเป็น

ทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิต์กาล 

ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็

ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าทีส่อง

ขา้งทางเต็มไปด้วยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมยั 2 ,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 



30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันี้ น าท่านชม ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้า ใหเ้หน็อยูจ่นถงึทกุวนันี้ หอสมดุเซลซุส มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอิสุ จู

ลอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จลูอิสุ เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ต้

หอสมุดแห่งนี้น าท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยที่พระแม่มารี

อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้   น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึง่ประเทศ

ตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครือ่งหนังคุณภาพสงูทีส่ดุอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์งัใน

อิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้า

พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองปามคุคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแรร่อ้นไหล

ทะลุขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลขึึน้กึง่สถาปัตยกรรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได้ก่อใหเ้กดิทศันียภาพ

ของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้า

เป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนั

โบราณทีส่รา้งล้อมรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัว่ามสีรรพคุณในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยั

ธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ ัว่ไป บางสว่นยงัพอมองออกว่าเดมิ

เคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอลโล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 พกัท่ี NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า     

วนัท่ี 5    ปามคุคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบ าหน้าท้อง(B/L/D)                                                     
 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัร

เซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหว่างทางแวะชม ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานทีพ่กัแรมของกอง

คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีน่ักบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิโดย

การเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี ่อาจารย์

ทางปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส 

ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโด

เกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มี

ความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อด

ยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าให้

ลาวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มาจากนัน้กระแสน ้า 



ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้ว่มดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภมูิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดู

ประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คปัปาโดเกยี 

(Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุ์ด”ี 

และในปัจจุบนันี้กย็งัเลี้ยงมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใต้ดนิทีซ่่อนอยู่ใต้เมอืงคปัปาโดเกีย ถอืเป็นเมอืงใตด้นิ

โบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกว็่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใต้

ดนิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกียมเีมอืงใต้ดนิมากถงึ 15 แห่งและถ้ารวมทัง้เมืองอื่นๆ ด้วยก็

เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชื่อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่าง

ไม่ว่าจะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกว้างว่ากนัว่า

สามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรย์ใตพ้ภิพแห่งนี้ ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน

เมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึง่เป็นการเตน้ร าที่

เกา่แกอ่ยา่งหนึ่ง เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นกัประวตัศิาสตรเ์ชื่อกนั

ว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และการเดนิทางของชาวยปิซี

ท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกี

ในปัจจุบนั 

พกัท่ี  BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง(STONE CONCEPT) หรือเทียบเท่า      

วนัท่ี 6 นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ                                                                                                        
(B/L/D)                                                     

   

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุ
หน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขึน้บอลลูนอยู่ท่ีท่านละ 
ประมาณ 240 เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ใน
โปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่น้บัถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ทีต่อ้งการ

ท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่า

เรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชมุ มบี่อน ้า และระบบระบายอากาศ

ทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจค่อนขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได้ น าท่านเดนิทาง

สู ่เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศตุรก ีเกอ

เรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่

หลบหนีภยัจากการไล่ท าร้ายและสงัหารก่อนที่ครสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของ

จกัรวรรด ิทีจ่ะเหน็ไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม 



และ การผลิตเครื่องเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง 

เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็น

มรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่้องการเผยแพร่ศาสนา

โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่ม่เห็นด้วยกบั

ศาสนาครสิต ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซิุซาร ์หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หบุเขาดงักล่าวมรีพูรนุ มรีอย
เจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คอื บรเิวณ
ทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร ์กม็ไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไว้
สอดส่องขา้ศกึยามมภียัอกีด้วย น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม , โรงงานเซรามิค และ โรงงานเครื่องประดบั 
เพื่อใหท้่านได้ชมการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื้นเมอืงทีม่คีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านได้
เลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง(STONE CONCEPT) หรือเทียบเท่า    

วนัท่ี 7     องัการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สสุานอตาเติรก์  – Anka Shopping Mall     (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีหรอืทีม่ ี

ชือ่ตามประวตัศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมอืงอสิตนับูล 

เมอืงองัการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตนับูล

ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทีต่ัง้ของรฐับาลกลาง สว่นราชการต่างๆ และสถาน

เอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ ระหว่างทางใหท้า่นไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่สสุานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk 

ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของตุรกหีลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้สาธารณรฐัตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก 

เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกดี้วย สุสานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ีสร้างขึ้น

ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตุรกทีีพ่มิพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย   

น าท่านช๊อปป้ิง ANKA SHOPPING MALL เป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของกรุงองัการ่าเมอืงหลวง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อ

และเป็นของฝากไดม้ากมาย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 8     สนามบินองัการ่า – สนามบินเตหะราน                                                                   (B/-/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติองัการ่า ประเทศตรุกี 



12.00น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่

W5 119  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

14.50น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

21.45น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เทีย่วบนิที ่W5 051  

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

วนัท่ี 9      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

07.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

** หมายเหต ุโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท า

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง (เดก็
อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี) อัตราเดก็  

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 
อัตรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบนิ
อัตรา  
ท่านละ 

18 – 26 มกราคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 14,900 

08 – 16 กุมภาพันธ์ 62 28,999 28,999 28,999 7,000 14,900 

21 ก.พ. – 01 มี.ค. 62 28,999 28,999 28,999 7,000 14,900 
 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ 

ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทาง

ทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตุรกี ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดย

สามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

 



อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่ า เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง   

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เ ป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋ เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

อตัราคา่บรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   ลงใต้ทอ้ง

เ ค รื่ อ งบิน  โดยมีน ้ าหนักไม่เ กิน 30 ก .ก .  (2  ช้ิน)  แ ล ะ  ถือขึ้นเค ร่ืองบินได้น ้ าหนักไม่ เ กิน 7  ก .ก .  ( ไม่ จ ากัด 

จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ บาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไป

ถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของ

เครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่การจองภายใน 1 วัน 

ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี้ กรณุาช าระเงนิใน 1 วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ด้

รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 



นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถ

หาคนมาแทนได ้
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ** ยกเว้น พีเรียดท่ี
มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกั
ค่าใชจ้่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋
เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณี

แจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่

เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่ อใหทุ้กท่านเดนิทางตาม

ความประสงคต์่อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลา

งานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อ

ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการ

บนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิ

ของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยใน

สว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็น

ครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง 

หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 

หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้

จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดี่ยว

ตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน ้าใจเลก็ๆน้อยๆ เป็น

เรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่น

ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะ

จะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การ

ล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์

ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หากระหว่างเดนิทาง สถานที่

ทอ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดส่วน

หนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนื

เงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  (พาสปอรต์) ของท่านช ารดุ

แมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยก

ระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มี

สทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 



ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไป

อา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมา

ที่บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื 

ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

• ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละ

แบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

คา่ใชจ้่ายใหไ้มว่่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดั

หยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

• *เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


