
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
บนิตรงสูก่รุงอสีตนับูล พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาว บนิภายใน 1 เทีย่ว 
เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน 5 ดาว  
 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี สามารถซือ้ทวัรเ์สรมิ ขึน้บอลลูน เพือ่ชมทศันยีภาพทีส่วยงาม  
 ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล ่หรอื ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงทีม่นี า้พุรอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิ  

 ชมความยิง่ใหญข่อง มา้ไมจ้ าลอง แหง่เมอืงทรอย 
 ชมโชว ์ระบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง  
 ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

 ชมพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช + วหิารเซนตโ์ซเฟีย + ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์ 
 ชมความสวยงามของทุง่ดอกทวิลปิทีส่วยงามทีสุ่ด 

 พเิศษ!!! แถมฟร ีพวงกุญแจทีร่ะลกึ และชาแอปเป้ิลชือ่ดงั 
 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

04 – 11 เมษายน 61 43,900 7,900 

09 – 16 เมษายน 61 (วนัสงกรานต)์ 46,900 7,900 

11 – 18 เมษายน 61 (วนัสงกรานต)์ 46,900 7,900 

17 – 24 เมษายน 61  38,900 7,900 

ราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด  ้
 

 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  

ก าหนดวนัเดนิทาง เทีย่วบนิไป เทีย่วบนิกลบั 
04 – 11 เมษายน 61 TK 65 04 APR BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 11 APR IST-BKK 20.10-09.40 

09 – 16 เมษายน 61  TK 65 09 APR BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 16 APR IST-BKK 20.10-09.40 

11 – 18 เมษายน 61  TK 65 11 APR BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 18 APR IST-BKK 20.10-09.40 

17 – 24 เมษายน 61  TK 69 26 APR BKK-IST 23.00-05.20 TK 64 24 APR IST-BKK 20.10-09.40 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู (บนิตรง) 

18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

ของสายการบนิ Turkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง  

21.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK65 สายการบนิ 
Turkish Airlines บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

ไฟลท ์TK65 21.45-04.00+1 ส าหรบักรุป๊ 4-11 เม.ย. / 9-16 เม.ย. / 11-18 เม.ย. 61 
 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

ของสายการบนิ Turkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง  

23.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69 สายการบนิ 
Turkish Airlines บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

ไฟลท ์TK69 23.00-05.20+1 ส าหรบักรุป๊ 17-24 เม.ย. 61 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



  

 

 

วนัที ่2 อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย  

 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับล ูประเทศตรุกี   ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ               

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ชานคัคาเล ่(Canakkale) ระยะทางประมาณ 400 กโิลเมตร  ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมง เมอืงชานัคคาเลเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ และชมุทางการเดนิรถ ทัง้ยังเป็นทีข่นถา่ย

สนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่ 1 ชานัคคาเล่เป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกลัลโิปล ีเมือ่ฝ่าย
สมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืเขา้ไปยังชอ่งแคบดารด์ะเนลสเ์พือ่บบีให ้
ตรุกถีอนตวัออกจากสงคราม  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ชีือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี 

สรา้งขึน้เมือ่ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญ่คดิว่าเป็นนยิาย
ทีแ่ตง่ข ึน้และนํามาสรา้งเป็นภาพยนตร์ แตใ่นศตวรรษที ่19 ไดม้กีาร
ขดุคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตีว่ามอียู่จรงิ 

ตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปากชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์ีแ่ยกยุโรปกบั
เอเชยีออกจากกนั ตรุกจีงึไดส้รา้งมา้ไมจํ้าลองเพือ่ดงึดดู
นักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีห่ลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต นําทา่น  

ถา่ยรปูกบัมา้ไม้ ตามต านาน  (Tojan Horse) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงไอยว์าลกิ (Ayvalik) ระยะทางประมาณ 140 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 

ช ัว่โมง 
เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (3) 
 

      พักที ่GRAND HALIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่3 เมอืงโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่าร ี- โรงงานผลติเครือ่งหนงั - เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทางประมาณ  250 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ช ัว่โมง เมอืงคซูาดาซเีป็นเมอืงทา่ในอดตี เป็นจุดสง่ถา่ยสนิคา้ทีส่าํคญัของพ่อคา้วานชิจากยุโรปและ

แอฟรกิาใต ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมอืงโบราณทีม่ี
การบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี อกีเมอืงหนึง่  ซึง่เมอืงนี้ เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนกจากกรกี ซึง่อพยพเขา้มา
ปักหลกัและสรา้งเมอืง เมอืงนี้เคย รุ่งเรอืงในศตวรรษที ่ 6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดย

พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงั เมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุ ส 
ข ึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 
30,000 คน ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ นําทา่นชม หอ้งอาบน้ําแ บบโรมันโบราณ Roman Bath ทีย่ัง
คงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี้ หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ด ้

เป็นอย่างดทีกุส ิง่ทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืปราณีต  
จากนัน้เดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นสถานทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารี

อาศยัอยู่กระทัง่ส ิน้พระชนม ์ การคน้พบสถานทีแ่ห่งนี้คอ่นขา้งปาฏหิารยิท์เีดยีว โดยเมือ่ชว่งประมาณ ปี
ค.ศ.1774 - 1824 แม่ชชีาวเยอรมันชือ่แอนน ์แคเทอรนี เอเมอรชิ เกดินมิติเห็นภาพบา้นพระแม่มาร ีจงึเขยีน
บรรยาย สถานทีไ่วใ้น หนังสอือย่างละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตวัเอง นับจากนัน้หลายปีมกีารพยายาม

คน้หาบา้นแห่งนี้โดยอา้งองิ ตามคําบอกของเอเมอรชิ จนกระทัง่คน้พบในปีค .ศ.1891 ปัจจุบันทีน่ี่กลายเป็น
สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิเ์พือ่การสกัการะของทัง้ชาวมุสลมิและครสิเตยีน โดยวันที ่15 สงิหาคม ทกุปีจะมพีธิสีวดมนต์เพือ่

ระลกึถงึวันทีพ่ระเยซนํูาพระแม่มารขี ึน้สูส่วรรค ์ จากนัน้ไปชม โรงงานผลติเครือ่งหนงั   ตรุกเีป็นประเทศที่
สง่ออกหนังวัตถดุบิใหก้บัแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยุโรปอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั  



  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง คําว่าปามุคคาเลใ่นภาษาตรุกแีปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน้ําตกหนิปูนสี

ขาวทีเ่กดิจากธารน้ําใตด้นิทีม่อีุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่มแีร่หนิปูนแคลเซยีมออกไซด ์ผสม
อยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอิันสวยงามและแปลกตาโดน

เดน่เป็นเอกลกัษณ์ 
เย็น   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 
พักที ่PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
 

 

วนัที ่4 
เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – คาราวานซาไร 

เมอืงคปัปาโดเกยี - การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี (Hierapolis) ตามตํานานกลา่วว่าสรา้งขึน้ในราว 190  ปีกอ่น
ครสิตกาล ใกล ้ๆ  กบัธารน้ําแร่รอ้น ตน้ธารแห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) เฮยีราโพลสิเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์ศนูยก์ลาง

ทางศาสนา ปัจจุบันนี้แมจ้ะเหลอืเพยีง ซาก  แตย่ังคงมเีสน่ห ์ จากนัน้นําทา่น เดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย 
(Cotton Castle) มจีุดเดน่ทีห่นา้ผาสขีาวขุน่ หนา้ตาเหมอืนธารน้ําแข็งขัน้บันได เกดิจากน้ําแร่รอ้นทีม่ี
สว่นผสมของแคลเซยีมออกไซดผ์ุดข ึน้จากใตด้นิ ตกตะกอนเป็นหนิปูนห่มเนนิเขา ทัง้ลกูมานับพันปีจน

กลายเป็นชัน้ หนิลดหลัน่เหมอืนระเบยีงหมิะ  งดงามจนไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง วัฒนธรรม
และชาตใินปีค.ศ. 1988 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
จากนัน้

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทางประมาณ 400  กโิลเมตร  ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.50 ช ัว่โมง ในอดตีเมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจู ค ในชว่งปี ค .ศ. 1071 – 1308 
รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่าํคญัของภมูภิาคแถบนี้ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีง่ดงามตาม

ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพที่
สวยงามของทุง่หญา้สลบักบัภเูขา  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (8) 



  

 

 

จากนัน้นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum)  

ซึง่กอ่ตัง้ข ึน้ในปี ค .ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูบ ีซ ึง่
เชือ่กนัว่าชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่า
เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอื ศาสนา

อสิลาม เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธโิดยการ
เดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็น

สสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมีอ่าจารยท์างปรัชญาประจําราช
สาํนักแห่งสลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในปร ะดบัฝาผนังแบบมุสลมิและยัง

เป็นสสุานสาํหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตรของเมฟลาน่า
ดว้ย 

นําทา่นเดนิสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ช ัว่โมง หนึง่ในมรดกโลก ทีป่ระกาศโดยองคก์ารยูเนสโกเมือ่ปีค .ศ. 1985 ภาพแปลกตา
น่าพศิวงทกุภาพทีป่รากฏ ทา่นอาจแทบไม่เชือ่ว่านี่คอืฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลงัทีภ่เูขาไฟระเบดิข ึน้

เมือ่ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่่านมา ก็มลีาวาและเถา้ถา่นพวยพุ่งออกมาเป็นจํานวนมาก พอเย็นตวัลงก็กลบแผ่นดนิ
เดมิหนาขึน้ร่วม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดนิใหม่ กว่าจะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแทง่ ปลอ่ง
ไฟ กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดยี ์ก็ตอ้งถกูทัง้กดักร่อนจากลม ฝน หมิะ และสายน้ํามานับลา้นปี  ซึง่ทา่นจะเริม่

มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมือ่เร ิม่เขา้สูค่ปัปาโดเกยี แวะถา่ยรูป คาราวานซาไร (Caravansarai)  จุด
พักขบวนสนิคา้โบราณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดตี  

เย็น   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 

พักที ่AVRASYA Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

         โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 
 
 

วนัที ่5 
ขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์  

พพิธิภณัฑก์ลางเมอืงเกอเรเม ่– นครใตด้นิไคมคัล ี– โรงงานทอพรม – หมูบ่า้นอวานอส  

 
โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
สาํหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ประมาณ  USD 

200 ตอ่ทา่น (กรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นช าระเงนิ ) เวลาประมาณ 05.00 น. 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทบอลลนูจะมารับทา่นทีบ่รเิวณล็อบบีข้องโรงแรม ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกี 

ในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง  โดยบรษิทับอลลนูจะมที าปร ะกนัภยั
ใหท้า่น แตบ่รษิทัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุกรณีขึน้บอลลนู 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชา้  

 รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกอเรเม ่ Goreme นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่ (Goreme 
Open Air Museum) ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต์



  

 

 

ทีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกราน

จากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถา่ยรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมอืงคปัปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสน
สถานตา่งๆ 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (11) 
นําทา่นเดนิทางสู ่  นครใตด้นิไคมคัลี (Kaymakli Underground City)  ซึง่เป็นหนึง่ในนครใตด้นิที่
ใหญ่ทีส่ดุ นครใตด้นิใหญ่แห่งนี้ มหีอ้งอยู่มากมาย มคีรบทัง้หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร ฯลฯ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory)  ชมวธิกีารทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ี
ชือ่เสยีงของประเทศตรุก ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอวานอส (Avanos Village) ซึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ี

ชือ่เสยีงเกีย่วกบัเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่แีม่น้ําไหลผ่าน แตเ่ป็นแม่น้ํา
ตะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิจากแม่น้ํามาปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์และเครือ่งใช ้ทา่นสามารถชมก ารสาธติการทํา
เครือ่งปั้นดนิเผาแบบดัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยีไดท้ีน่ี่ 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

  ชม การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ระบําหนา้

ทอ้งเป็นความบันเทงิเรงิใจทีต่กทอดมาตัง้แตยุ่คโบราณ
หลายพันปี เป็นการเตน้ทีโ่ยกยา้ยเรอืนกาย เอว สะโพก และ

บังคบักลา้มเนื้อหนา้ทอ้งอย่างพลิว้ไหว ดว้ยชดุสดุหวาบหววิ 
นักเตน้ก็มคีวามชาํนาญและ ประสบการณ์อย่างมาก ถอืเป็น
ศาสตรแ์ละศลิปะอย่างหนึง่ของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิ

เตอรเ์รเนียน 
 

พักที ่AVRASYA Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่6 กรงุอสีตนับลู (บนิภายใน) – พระราชวงัโคลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13) 

 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานไคเซอรรร์ ี ่ประเทศตรุก ีเพือ่ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู  
11.15 น. เดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่ TK2027 สายการบนิ Turkish Airlines บรกิารอาหาร ว่างและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.55 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู (Istanbul) มหานครสองทวปี เมอืงสาํคญัทีส่ดุของประเทศตรุก ี

มตีํานานการสรา้งเมอืงมาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซสั (Byzas) ผูนํ้าชาวเมการา (Megara) ตาม



  

 

 

คําแนะนําของเทพพยากรณ์ทีว่หิารเดลฟีในกรซี ตดิกบัชอ่งแคบบอสปอรัส เดมิชือ่ว่า ไบเซนทอิุม 

(Byzantium) มถีงึสมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชยัภมูอิันเหมาะสมเพือ่สรา้งกรุงโรม
ใหม่ทรงเลอืกเมอืงนี้ มกีารกอ่กําแพงเมอืงลอ้มรอบภเูขา 7 ลกูใหเ้หมอืนกบักรุงโรม สถาปนาเมอืงนี้ใหม่ข ึน้
ว่า คอนสแตนตโินเปิล (Constantinople) เมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ  1 ลา้น

คน 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุ เม

ซดิ (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบั
ตะวันตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราใ นชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป 
จุดเดน่ของวังแห่งนี้คอืมกีารประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ 

เครือ่งแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถา่ยตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 
นําทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise)  เพลดิเพลนิกบัทิ วทศัน์ สวยงาม

สองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป-  ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกีอ้ัน เลศิหรู ตรงกนั
ขา้มฝ่ังเอเชยีจะเป็นย่านเรยีกว่า เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทตู
ตา่งชาตใินยุคออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพานบอสฟอรัส ฝ่ังยุโรปเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่สีสีนั ทัง้หอศลิป์ บาร ์

รา้นอาหารมรีะดบั จากนัน้ เรอืจะลอ่งสูย่่านชานเมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมือ่เรอืลอดใตส้ะพาน
ลอดชอ่งแคบแห่งทีส่อง-สะพานฟาตหิ์ เสยีงอกึทกึในตวัเมอืงจะแผ่วลง เหลอืแตเ่สยีงหวูดเรอืประมงเล็กๆ ที่
กลบัจากหาปลา ตอนกลางวนั และเรอืบรรทกุน้ํามันของรัสเซยีและโรมาเนียทีแ่ลน่เขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรัสและดาร์

ดะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีร่ัสเซยีถอืเอาชอ่งแคบตรุกเีป็นกญุแจปิดล็อกประตหูลงับา้นของตน  
จากนัน้นําทา่นสู่  ตลาดสไปซ ์ (Spice Market) รา้นรวง เต็มไปดว้ยสสีนั ตลาดนี้จะขายเครือ่งเทศเป็น

หลกั นอกจากนัน้ก็มสีนิคา้อืน่ๆ และราคาดเูหมอืนจะย่อมเยาว ์นอกจากเครือ่งเทศแลว้ ก็ยังจะม ีเซรามกิ จาน ชาม 
ถว้ยชา แจกนั โถ เครือ่งดนตรพีืน้เมอืง โคมไฟ เครือ่งดดูบารากู ่ทองคํา เครือ่งเงนิ เครือ่งประดบัตา่งๆ ของที่
ระลกึพวกพวงกญุแจ กระเบือ้งเพนทต์ดิผนัง  ของกนิเลน่อย่างชา กาแฟ ถัว่แมคคาดาเมยี พติาชโิอ ขนม

หวานตรุกอีย่างเตอรก์สิดไีลท ์ตาปีศาจ เครือ่งรางสดุฮติ ฯลฯ  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 
 

พักที ่RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่7 สเุหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย  – อา่งเก็บน า้ใตด้นิ - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15) 

นําทา่นเทีย่วชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นอะหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงคจ์ะ
สรา้งมัสยดิของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหร่านี้สรา้งใกลก้บัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แตอ่ย่างไรก็ตาม

โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในตรุก ี
จากนัน้นําทา่นชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) หรอืจตัรุสัสลุตา่นอาหเ์มต สรา้งในสมัยจักรพรรดเิซปติ
มอิุส เซเวรุส ฮปิโปโดรมมบีทบาทมากมายใน หนา้ประวัตศิาสตร ์ธโีอโดรา ชายาของจักรพรรดจิัสตเินียน 

ปรากฏตวัข ึน้ครัง้แรกทีฮ่ปิโปโดรมในฐานะนางระบําและเป็นทีต่อ้งพระทยัของจักรพรรดใินทนัท ีและทีน่ี่ก็เป็น
ฉากในเหตกุารณ์การจลาจลเพือ่ชยัชนะของกลุม่ศาสนาสฟ้ีาและสเีขยีวทีล่กุลามเป็น สงครามกลางเมอืง 
จุดเดน่ทีเ่หลอืรอดมาถงึทกุวันนี้คอื โอบลีสิกฟ์าโรหธ์ุตโมส เสางู และเสาคอลมันค์อนสแตนตนิที ่7 แตแ่ผ่น

ทองสาํรดิทีหุ่ม้เสาเหลา่นี้อยู่ถกูขนไปยังเวนสิ หลงัการเขา้ปลน้สะดมของละตนิในปีค.ศ.1203 มา้ทองคํา 4 ตวัเหนือ
ประตใูหญ่วหิารเซนต์มารค์ในเวนสิก็นําไปจากทีน่ี ่
นําทา่นชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางทีส่รา้ง มายาวนาน
เกอืบ 1,500 ปี จักรพรรดจิัสตเินียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาใหส้องสถา ปนกิแห่งยุคทํา



  

 

 

การบูรณะโบสถห์ลงัเกา่ โดย ออกแบบและปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่อลงัการอย่างทีไ่ม่เคยมใีครทํามากอ่นในโลก 

งบประมาณไม่อัน้ เซนตโ์ซเฟียดํารงสถานะเป็นโบสถค์รสิตม์ากว่า 900 ปี กอ่นจะมาถงึจุดเปลีย่นเมือ่ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมือ่กรุงคอนสแตนตโินเปิลถกูตแีตกโดยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 และยดึเมอืงหลวงแห่งไบ
แซนไทนไ์ด ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนตโ์ซเฟียเพือ่ทําการละหมาด พรอ้มทัง้บัญชาใหเ้ปลีย่นสถานะ จากโบสถ์

ครสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมุสลมิ โดยใหฉ้าบ ปูนปิดทบัภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (16) 
นําทา่นเดนิทางสูส่วนสาธารณะ เพือ่ ชมเทศกาลดอกทวิลปิ (Tulip Festival 2018) โดยทีต่ลอดเดอืน 

เมษายน ของทกุปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะใชเ้ป็ น สถานทีจ่ัดงาน เทศกาลดอกทวิลปิ  โดยแทจ้รงิแลว้ 
ประเทศตรุก ีเป็นตน้กําเนดิดอกทวิลปิของโลก ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยภาพดอกทวิลปิหลา กส ีหลายสาย
พันธุ ์นับเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอัธยาศยั 

จากนัน้นําทา่นชม อา่งเก็บน า้ใตด้นิบาซลิกิา (Underground Basilica) ทีน่ี่เป็นทีเ่ก็บน้ําใตด้นิทีถ่กู
สรา้งขึน้โดยผูป้กครองจักรวรรดิ์  Byzantine ชือ่ Justinian (527-565) น้ําใตด้นิแห่งนี้ถกูสง่ไปที่  Imperial 

palace และประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที ่ทีเ่ก็บน้ําใตด้นิแห่งนี้ไดถ้กูปรับปรุงซอ่มแซมอยู่หลายครัง้  จนมาปี 
1985-1987 ไดม้กีารซอ่มแซมครัง้ใหญ่ นําโคลนกว่าหา้หมืน่ตนัออกมาและมกีารสรา้งทางเดนิข ึน้เพือ่เปิด
ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

20.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพมหานคร  โดยเทีย่วบนิที ่ TK64 สายการบนิ Turkish Airlines บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 
09.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถอ่งแท ้แลว้จงึวางมัดจํา 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

หมายเหต ุ: รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่ี

เหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของบรษัิทฯ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 



  

 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

 
ยังไม่รวมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ 
กรุณาชาํระมัดจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลงัจากทีทํ่าการจอง 

หากไม่ชาํระภายในวันทีก่ําหนด ทางบรษัิทขออนุญาตตดัทีน่ั่งตามเงือ่นไข 

อัตราคา่บรกิารนี้รวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อัตราคา่บรกิารนี้ไม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โท รศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ สว่นหัวหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตท่า่นพงึพอใจใน
การบรกิาร 

 
เงือ่นไขการชาํระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ตัว๋ได ้เนื่องจากเป็นนโยบาย

ของสายการบนิ 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได  ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การ เมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุุดวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



  

 

 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออกตามประเทศที่

ระบุไว ้ เนื่องจากการครอ บครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

 
 

กรณีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

ปลายทาง อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษัิทฯ 
 


