
 

 

รหัสทัวร ITV2000734 
ทัวรตุรกี เมอฮาบา ตุรก ีอิสตันบูล ทรอย 8วัน 6คืน (TK) 
เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – มาไมจําลองแหงทรอย - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟซุส 
– บานพระแมมารี House of Virgin Mary เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย (ปามคุคาเล) – 
คัปปาโดเกีย – ชมระบาํหนาทองตรุก ี- เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจง – นครใตดินชาดัค – 
กรุงอังการา - กรุงอิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ -  สุเหราสีนํ้าเงิน- ฮิป
โปโดม-สุเหราเซนตโซเฟย  - พระราชวังทอปกาป   

 



 

 

บินตรงระดับ 5 ดาว โดยสายการบิน Turkish Airlines 

วันเดินทาง รายละเอียดไฟทบิน 
ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0 - 2 
ป 

(ไมเสริมเตียง
พักกับผูใหญ 2

ทาน) 

พัก
เด่ียว
เพิ่ม 

ที่นั่ง 

15 – 22 เมษายน 63 

TK59 15APR BKK-
IST 09.00-15.25 
TK64 21APR IST-
BKK 20.15-09.50 

29,888 

ราคาเด็กไมเกิน 
2 ป (Infant)คิด 

50% ของคา
ทัวร 

7,500 31 

22 – 29 เมษายน 63 

TK59 22APR BKK-
IST 09.00-15.25 

TK64 28APR IST-
BKK 20.15-09.50 

29,888 7,500 31 

13 – 20 พฤษภาคม 63 

TK59 13MAY BKK-
IST 09.00-15.25 

TK64 19MAY IST-
BKK 20.15-09.50 

29,888 7,500 31 

23 – 30 พฤษภาคม 63 

TK59 23MAY BKK-
IST 09.00-15.25 

TK64 29MAY IST-
BKK 20.15-09.50 

29,888 7,500 31 

27 พฤษภาคม – 03 
มิถุนายน 63 

TK59 27MAY BKK-
IST 09.00-15.25 
TK64 2JUN IST-
BKK 20.15-09.50 

29,888 7,500 31 

12 – 19 สิงหาคม 63 
TK59 12AUG BKK-
IST 09.00-15.25 

31,888 7,500 31 



 

 

 FLIGHT 
 
Departure  : TK59  BKK-IST  09.00 – 15.25  
Return  :      TK64  IST-BKK  20.15 – 09.50+1 
 

วันแรก        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานอิสตนับูล    อาหารเย็น                                                                                                                      
 
05.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศประต ู10 เคานเตอร U ของสายการบิน
เตอรกิช แอรไลน Turkish Airlines เจาหนาท่ีคอยอํานวย
ความสะดวกดานเอกสาร ตดิแท็กกระเป�า  

09.00 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรก ีสายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK59 (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชั่วโมง) 

                                           
 
 
 

 
                                               
15.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศ

ตุรก ีหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นาํทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล 
(Istanbul) (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) เมืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนส
แตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรก ีตัง้อยูบริเวณชองแคบ

TK64 18AUG IST-
BKK 20.15-09.50 

บนิตรงสู ่ 

อสิตนับลู 

โดยสายการบนิ 

5 ดาว ระดบัโลก 

บรกิารอาหาร 

ไป-กลบั 

บนเครื�อง 

กระเป๋าเดนิทาง 

20 KG. 

ถอืขึ�นเครื�อง 7 KG. 



 

 

บอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 
ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�งThrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอ
นาโตเลีย) ในอดีตอิสตนับูลเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณนั้นสงผล
ใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกนัออกไป  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตาคาร (มื้อท่ี1) อาหารพ้ืนเมือง 
               จากนั้น นาํทานเขาสูที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย  
ที่พัก         GOLDEN WAY HOTEL 4 ดาว  หรือระดับใกลเคียงกัน  
 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง)  
 
วันท่ีสอง  เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – มาไมจําลองแหงทรอย  
               อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่2) 

นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง 305 ก.ม /ใชเวลา 
4.30 ช.ม ) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถายสินคาจาก
เอเชยีสูยุโรป นับตังแตสุลตานอาหเม็ดที2่ ไดสรางป�อมปราการขึ้นทีน่ี่เมื่อป 1452 
เมืองชานัคคาเลในอดตีเปนท่ีตั้งของสมรภมูิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 เม่ือ
ฝ�ายสัมพันธมติรตองการรุกคืบหนาเขาไปยงัชองแคบคารดาแนลสเพื่อบบีใหตุรกถีอน
ตัวออกจากสงครามโลกโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี3) อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล ซ่ึงเปนเมือง

ศูนยกลางการทองเท่ียวแหงหนึ่ง บริเวณกรงุ
ทรอย มีการจดัแสดงแบบจําลองกรงุทรอยและ
เรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดีพรอมท้ัง
ภาพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูกสรางซอนทับกันถงึ 9 
ชั้นซากเมอืงเกากําแพง ประตูและมาไมจําลอง
แหงทรอยซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญ



 

 

ฉลาดดานศึกของนกัรบ โบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ใหเวลาทานชม
และถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood Troy)  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม (มื้อท่ี4)  
              จากนั้นนําทานเขาสูที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
ที่พัก       GRAND MILANO HOTEL  4 ดาว  หรือระดับใกลเคียงกัน 
             (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5-7 วันกอนวนั

เดินทาง)  
 

วันท่ีสาม  เมืองคูซาดาซ ี– เมืองโบราณเอฟฟซุส – บานพระแมมารี House of         
Virgin Mary เมืองปามุคคาเล      อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                     

  
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่5) 

นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ระยะทาง 230 ก.ม /ใชเวลา 3 ช.ม ) 
เปนทาเรือธรรมชาติที่ใชมาตั้งแตกอนคริสตกาล หลังจากที่ตกเปนอาณาจักรออตโตมัน 
มหาเสนาดีโอคุซ เมหเหม็ด พาชา ผูเปนวิเซียรแหง
สุลตานอาหเหม็ดที่ 1 และสุสตานออสมันท่ี 2 ได
สรางสุเหราคาไลชิและโรงอาบนํ้า ตลอดจนกาํแพง
เมืองท่ีพักสําหรับกองคาราวาน เพ่ือใหคูซาดาสึเปน
เมืองทาที่เหมาะในการทําการคาระหวางยุโรปและ
แอฟริกาใต และ คูซาดาสึเพ่ิงเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวเมื่อป ค.ศ.1980 จากนั้น นําทานสู 
เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus 
อาคารท่ีเปนสัญลักษณของนครเอฟฟซุส คือ 
หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และ
อาคารสําคัญอีกแหงคือวิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรางขึ้น
ถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก 
จากนั้นปดทายกันท่ีส่ิงกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร 
Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกดัเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถจุคนไดถึง 



 

 

25,000 คน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สรางสมัยกรีกโบราณ 
จากนั้น นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซ่ึงเชื่อกันวา
เปนที่สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชตีาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ในป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวใน
หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม
สืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการ
บูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมาร ีซ่ึงพระสนัตะปาปา โป�ปเบ
เนดิกสที่ 16 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบานมีกอกนํา้สามกอกที่เชื่อวา
เปนกอกนํ้าท่ีมีความศกัดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความรํ่ารวย และความ
รัก ถัดจากกอกนํ้าเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวา หากตองการใหส่ิงที่ปรารถนา
เปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�าย แลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน จากนั้น นําทานชอป
ปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกเีปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด 
อีกทั้งยังผลิตเส้ือหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , 
Michael Kors อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารพื้นเมือง (มื้อท่ี6)  
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองปามุคคาเล(Pamukkale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใชเวลา 

2.40 ช.ม ) คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตรุก ีหมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย” Pamuk 
หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนนํ้าตกหินปนูสีขาวท่ีเกิดขึ้นจาก
ธารนํ้าใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซี่ยม
ออกไซด) ผสมอยูในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ”จนทําให ปา
มุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองโรงแรม (มื้อที่7)  
              จากนั้นนําทานเขาสูที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย  
ที่พัก        TRIPOLIS HOTEL 4 ดาว  หรือระดับใกลเคียงกัน  
              (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง)  



 

 

วันท่ีสี่      ปราสาทปยุฝ�าย (ปามุคคาเล) – คัปปาโดเกีย – ชมระบําหนาทองตรุก ี 
              อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 

 
 
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่8) 
  นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย ปามุคคาเล 

เมืองแหงนํ้าพุเกลือแรรอน นําทานชมหนา
ผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางนํ้า 
เปนรูปรางคลายหอยแครงและนํ้าตกแช
แข็ง ถามองดูจะดูเหมอืนสรางจากหิมะ 
เมฆหรือปุยฝ�าย นํ้าแรท่ีไหลลงมาแตละ
ชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปราง
ตาง ๆ อยางมหัศจรรย นํ้าแรนี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชน
จึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคณุสมบัติในการรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขอ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวา
นํ้าพุรอนสามารถรักษาโรคได นําทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ใน
อดีตเปนสถานท่ีบําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกามุม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (มือ้ที่9)  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)  ซ่ึงองคการยูเนสโกไดประกาศ
ใหเปนเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ระหวางทางแวะ
ถายรูป คาราวานสไลน  เมืองคอนยา 
(Konya) (ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเวลา 
6 ช.ม )  ท่ีพักกองคาราวานในอดีตของ
สุลตานฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตั้งอยูท่ีหมูบาน
สุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน
เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทํา
ดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครัว 
หองนํ้า และหองนอน เดินทางตอสูเมือง เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  
(ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเวลา 1.40 ช.ม ) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองโรงแรม (มื้อที่10)  
ทานชมระบําหนาทองตรุกี (Belly Dance) เปนการเตนรําที่เชื่อกนัวาเกาแกสุด
อยางหนึ่ง มีรากสืบสาวไดถึง 6,000 ป ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน สัมพันธ
กับวฒันธรรมบชูาพระแมผูเปนแหลงที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับ
ความอุดมสมบรูณ เอ้ือใหการคลอดลูกเปนไปโดยสวัสดิภาพ แตเดมิจึงเปนการรายรํา
ที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและสะโพก ชวยใหนางรํามีรางกายแข็งแรง
(พรอมเสริฟ Local Drink ไมจํากัด) 

               จากนั้นนําทานเขาสูที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
ที่พัก        GOREME KAYA HOTEL CAPPADOCIA  โรงแรมสไตลถํ้า หรือเทียบเทา 
 เนื่องดวยโรงแรมสไตลถํ้าจะอยูบนเนินสูงบนภูเขาและแตละชั้นไมมลิีฟต ตองยก

กระเป�าข้ึนบนัได ดวยสภาพพื้นท่ีไมเหมาะกับการลากกระเป�าใบใหญ จึงแนะนําใหทุก
ทาน แยกกระเป�าใบเล็กๆ 1 ใบสําหรับพักแรม 1คืนและชุดสําหรับวนัรุงขึ้นกระเป�าใบ
ใหญสามารถฝากไวบนรถทัวรได  

 *แตรบกวนสํารวจสิ่งของมีคาในกระเป�าท่ีอยูบนรถ  ถาเกิดของสูญหายทางทัวรจะไม
สามารถรบัผิดชอบสิ่งของของลูกคาใดๆท้ังสิ้น* 



 

 

 กรณีโรงแรมสไตลถํ้าจํานวนหองไมเพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไป
พักโรงแรม 5 ดาวแทน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)  

 

 

 
 
 



 

 

วันท่ีหา    เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจง – นครใตดินชาดัค – กรุงอังการา     
              อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที1่1) 
 
 หมายเหต:ุ สําหรับทานใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

จะตองออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความ
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งที่หาชม
ไดยาก ใชเวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง 
(คาทัวรไมรวมคาขึ้นบอลลูน 1 ทาน ราคา
ประมาณ 250  USD ) หรือถาหากใครอยาก
สัมผัสประสบการณใหมกับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแคนยอน 
ตรอกซอกเขาท่ีเปนรูปทรงตางๆ ไดเห็นปลองภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ใหทานไดแวะ
ถายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศนที่สวยงาม (คาทัวรไมรวมคารถ Jeep 1 
ทาน ราคาประมาณ 120 USD ) นําทานออกเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) 
นําทานเย่ียมชมพิพิธภัณฑกลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกัน
การรกุรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากนั้น นําทานเดินทางชม
เมืองคัปปาโดเกียมนีครใตดินอยูมากถงึ 15 แหง แตที่เราจะพามาชมนี้เปนนครใตดินที่
อยูใจกลางหมูบาน พ้ืนที่โดยรอบยังเปนชุมชนที่มีผูคนอาศัยอยูในปจจุบัน  

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  (มื้อท่ี12) 



 

 

บาย  นําทานชม นครใตดนิชาดัค (Çardak Underground City) เปนการเจาะเขาไปใน
ภูเขาหินลาวา ทําเปนชองๆ คลายถํ้ามากกวา แตก็แนนอนมีสวนท่ีขุดเจาะลึกลงไปใต
ดินดวย ภายในเปนท่ีอยูอาศัย แบงเปน
หองตางๆ มีครบพรอมสรรพทั้งหองนอน 
หองครัว หองนํ้า หองถนอมอาหาร 
โบสถ ฯลฯ ตอถงึกันดวยอุโมงคทางเดิน
แคบๆ นครใตดินเหลานี้สรางขึ้นเพ่ือเปน
ที่หลบภัยในยามสงคราม ใชอยูอาศัยกัน
เปนเดือนๆ มีทางหนีฉกุเฉิน และระบบ
ระบายอากาศที่ยอดเยี่ยม ขนาดเราเขาไปเปนกรุป 20 กวาคนก็ยังรูสึกสบายๆ หายใจ
ไดโลง นบัเปนส่ิงมหัศจรรยท่ีสรางจากฝมือมนุษยในยุคอดีต จากนัน้ นําทานชม 
โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery)และรานจิวเวอรรี่ Jewellery 
อิสระกับการเลือกซ้ือสินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย จากนั้น นําทานเดินทาง
สู กรุงอังการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใชเวลา 3.30 ช.ม ) ซ่ึงเปนเมืองหลวง
ที่ตั้งอยูบริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสองรองจากอิส
ตันบูล ระหวางทางแวะเท่ียวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม (มื้อที1่3) 
            จากนั้นนําทานเขาสูที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก      KAHYA HOTEL 4 ดาว  หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 
 
วันท่ีหก    กรุงอิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ  
              อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที1่4) 
             นําทานเดินทางสู กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเวลา 5 ช.ม )  
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  (มื้อท่ี15) 



 

 

บาย นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา (The  
Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวท้ังสิ้น
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบ
ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว 
ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย 
ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมา
บาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลวนแลวแตสวยงามตระการตา  

 

  
              จากนั้น นําทานเดินทางสู Spice Bazaar หรือตลาดเครื่องเทศ มักเรียกกันวาตลาด

อียิปต เปนตลาดพื้นเมอืงของตุรก ีทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไม
วาจะเปนเครื่องประดบั ชา หรือ กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนชื่อของตุรกี เปนตน 

 

 
 
 



 

 

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  (มือ้ที1่6)  
 จากนั้นนําทานเขาสูที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
ที่พัก        GOLDEN WAY HOTEL 4  ดาว  หรือระดับใกลเคียงกัน  
 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง)  
 

วันท่ีเจ็ด    สุเหราสนีํา้เงิน- ฮิปโปโดม-สุเหราเซนตโซเฟย  - พระราชวังทอปกาป   
               ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     อาหารเชา,เที่ยง                

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสสุลตานอาเหม็ดซึ่งคั่นระหวาง
มหาวิหารโซเฟย Hagia Sophia และ มัสยดิสีนํ้าเงิน เปนสิ่งกอสรางสมัยกรกี เม่ือ 
ค.ศ.203 ใชเปนสนามแขงมาและแขงรถศึก(Chariot Racing)ท่ีนี่จะมีเสาสําคัญ 3 
ตนคือ เสาคอนส  แตนตินที่ 7, เสาอิยิปต (Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู 
จากนั้น นําทานชม สุเหราสีนํ้าเงิน(Blue Mosque) สถานที่ศักดิสิ์ทธ์ิทางศาสนาที่มี



 

 

ความสวยงามแหงหนึ่ง ชื่อนี้ไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนัง
ดานใน และถูกสรางขึน้บนพ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาห
เหมด็ท่ี 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป (ภายในอาจมีการปรับปรุง ทําใหบาง
ชวงไมสามารถชมดานในได) *กรุณาแตงกายสุภาพ และสุภาพสตรีใหเตรียมผาคลุมไว
สําหรับรับใชคลุมศรีษะระหวางเท่ียวชม สุเหราสีนํ้าเงิน* จากนั้น นาํทานชม สุเหรา
เซนตโซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน พิพิธภัณฑ
ฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) 
เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกาย
ออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสราง
ที่ย่ิงใหญที่สุดแหงหนึ่ง และ ถือเปน 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูทีย่อดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และ
นับเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน (ปดเขาชมทุกวันจันทร)  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  (มื้อที1่8) 
บาย นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนท่ี

ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บ  มหาสมบตัิอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริช
ทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรงของ
สุลตานฯลฯ(ปดเขาชมทุกวันอังคาร)   

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอ
ตาเติรก เมืองอิสตันบูล เพื่อเช็คอินเดินทาง
กลับ  

20.15 น.   ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK64 

 
 
 



 

 

วันที่แปด      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

09.50+1 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  
 

************************* 
 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
 กรุณาอยาเก็บสิ่งของมีคาไวในกระเป�าเดินทาง หรือ กระเป�าแฮนแบก เพราะหากสญูหาย
หรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทุกกรณี 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
 การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป กรณไีมถึง 25 ทาน 
    - ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน 
    - หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง ทางบริษัทฯจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการ เดนิทาง 10 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยัง
ประสงคเดนิทางตอ)โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 กรณีที่ทานตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวัน
เดินทางได เพราะจะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเนื้อสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบมุาใหชัดเจน 
 การชาํระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 25 วันกอนวนั 



 

 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือ
สงพรอมยอดคงเหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตาม
ขอตกลง มฉิะนั้นถาแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ 
 
 ราคาทัวรใชต๋ัวเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถสะสมไมลได ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได
จะตองเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางที่ระบเุทานั้น 
 
 ทางบริษัทไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน ตอง
จายคาพักเดี่ยวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น 
 
 ลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติม (พักเดี่ยว) และ เนื่องจากการวางแปลนหองพัก
ของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียง
พับเสริม 
 
 โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่ 
 
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 



 

 

 การใหทิปเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรบันักทองเท่ียวเดินทางไปตางประเทศ จะตองมีการเรียก
เก็บเพ่ือเปนสินนํ้าใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนน้ีเพื่อมอบ
ใหหัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป - กลับพรอมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
 คาที่พักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรือระดบัใกลเคียงกัน 4-5 ดาว สําหรับพักหองละ 2 -3ทาน 
(ในกรณีมงีานเทรดแฟรการแขงขันกีฬาหรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยายพักใน
เมืองใกลเคียงแทน อาจจะมีการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทานตอหอง 
โรงแรมในตุรกีสวนใหญจะไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มีคาใชจาย
พักเดี่ยวเพิ่ม) 
 คาอาหารครบทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปล่ียนแปลง 
 คารถตลอดรายการทัวร 
 คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุไวในรายการ 
 คามัคคุเทศกของบริษัทนําเที่ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระท่ีสายการบิน TURKISH AIRLINES กําหนดสัมภาระโหลดใต
ทองเคร่ืองทานละ 1ใบ ไมเกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 7 กิโลกรัม ไมสามารถซ้ือ
เพิ่มไดและคาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน หากนํ้าหนักเกินทาน
จะตองชําระคาปรับหนาเคานเตอรตามที่สายการบินเรียกเก็บ  



 

 

 คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) ไมรวมประกันสุขภาพ  
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการทีร่ะบุ พรอมพนักงานขับรถท่ีชํานาญทาง (ไมรวมทิป
พนักงานขับรถ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาบรกิาร และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /
ทาน ตลอดทริปการเดนิทาง 
 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ และสําหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหาก
มีการเกบ็เพิ่ม 
 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือคนตางดาว 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 
 คายกกระเป�าเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ 1 ใบ 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอรต 2. ใบประจําตัวคนตางดาว 3. ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.  
สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถามี) 6. รปูถายสี 2 นิ้ว 2 รปู ทางบริษัทจะเปน
ผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยชําระคาบริการตางหาก (สําหรบัหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิมหากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได 
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
12. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ทีบ่ริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ



 

 

และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบรษิัทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
15. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร  
หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
 

 


