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CHIC CHILL TURKEY (IST-IST) 

จุดเด่น 

 

• พกั ระดบั 5 ดาว บนิตรง  

• พเิศษสดุๆ พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื ใหค้ณุไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่ 
• ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนี า้เงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  

• ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั 
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• ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี, ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 

• ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 

• ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  

• ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส  

• ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศัยอยู่ 

• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์
• ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เชือ่มทะเลด ากับทะเลมารม์าร่า  

 

ชื่อโปรแกรม CHIC CHILL TURKEY (IST-IST)   

จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อสิตนับลู (บนิตรงไมแ่วะ) 

 

20:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคาน์เตอร ์U สาย
การบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
23:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69 

 

 

วนัที ่2 อสิตนับูล  

 
06:05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่น

ทานไปอาหารเชา้ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก

ทีส่ดุในตรุก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักร

ทีย่ ิง่ใหญ่ในประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรียก
แตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมา

บาหเ์ช Dolmabahce Palace สรา้งโดยสลุต่านอับดลุ เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี 
สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเล

มารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คอืมีการประดับตกแต่งดว้ยความประณีต

วจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์ิเจอร์ พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ ทีม่ีช ือ่เสยีงมาก 
ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษท าจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5000 

กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เสาหนิออ่นบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรง
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ราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบันไดท าดว้ยแกว้ครสิทัล พรมชัน้เลศิราคาแพงทีส่ดุในโลก ทอโดย Cinar ใน

ตรุก ีเครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดทีีส่ดุในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หนิออ่นจากอยีปิตม์าท าหอ้งอาบน ้า เซา

น่า ในรูปแบบทีเ่รยีกวา่ เตอรก์ชิบาธ ทีน่่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไวม้ากมาย ทกุเรอืนจะชีบ้อกเวลา 09.06 
น. อน้เป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล หรอือตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 2484 แล

มรีูปภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองคท์ี่น่าสนใจคอื รูปสุลต่านอับดุล อาซสิ ผูม้ีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 
เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปล ้า ขีม่า้ ยิง่ธนู เป็นสลุตา่นองคแ์รกทีเ่สด็จเยอืนตา่งประเทศ 

เชน่อยีปิต ์ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยีย่ม เยอรมน ีออสเตรยี และฮงัการ ีทีน่่าทึง่และประหลาดใจก็คอืทกุๆ อย่างใน

พระราชวังเป็นของดัง้เดมิมไิดถู้กขโมยหรอืท าลายเสยีหาย การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ
เป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคุเทศกข์องวังน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ทีค่อยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแล

ไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ่งนานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งสิง่ของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุม
รองเทา้ทกุคน เพือ่ป้องกันไม่ใหพ้ื้นปารเ์กตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ รวมทัง้พืน้พรมอันล ้าคา่เสยีหาย พระราชวัง

เปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหัสบดี นอกจากนี้ยังมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนรมิทะเล 
อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว น่าชืน่ชมในรสนิยมของ

สลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิง่ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเยี่ยมชมและถ่ายรูปกับ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื่อในปัจจุบัน คือ 

พพิธิภัณฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิาย

ออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิิธภัณฑ์ สเุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็น
สิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่

จดุเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ น า
ท่านชม สุเหร่าสนี า้เงนิ Blue Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่ีความสวยงามอกีแห่งหนึ่ง ซึง่ชือ่นี้

ไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี น าท่านเดนิทางสู ่

อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัยจักรพรรดจิัสตเินียนในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บ

น ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสา
ค ้าหลงัคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว จนุ ้าไดท้ัง้หมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร น ้าทีไ่ดส้ง่ผา่นทอ่มาจากแหลง่น ้าที่

อยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลด า ทีม่าของสถานทีแ่ห่งนีช้วนใหข้นลกุอยู่ไมน่อ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา 
และฐานเสาน ามาจากซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดูซาทีก่ลับ

หัวลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน ้าตา ในยคุออตโตมัน 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 ชานคัคาเล ่- ทรอย - คูซาดาซ ี

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล่ Canakkale ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรุง
ทรอย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม 

มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึ
ของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก และ Hollywood Troy สรา้งขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว

จากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคูซา

ดาส ึKusadasi 
 

 
 

 

 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  LE BLEU HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่             

   

วนัที ่4 คซูาดาส ึ- เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล ่

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่ก่อนครสิตกาล หลังจากทีต่ก

เป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุตา่น
ออสมันที ่2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพั่กส าหรับกองคาราวาน เพือ่ใหคู้ซา

ดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้และคูซาดาสเึพิ่งเป็นที่นิยมของ
นักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 ระหวา่งทางแวะ โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัของประเทศตรุก ี

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมืองโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่ง

เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อน

ครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมัน
เขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจ

กลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้
ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนั

โบราณ Roman Bath ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้  หอ้งสมุดโบราณที่มี

วธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและ
ฝีมอืปราณีต จากนัน้น าทา่นเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ย

ทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู ่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ชม คอมเพล็กซ ์ทีป่ระกอบดว้ย ยมิเนเซยีมเวดอิสุ ทีพ่่อคา้
และคหบดสีรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 2 มรีูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนัน้คอื รวมยมิเนเซยีมไวก้ับโรง

อาบน ้าทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยน ้ารอ้น น ้าเย็น และน ้าอุน่ ภายในประดับดว้ยโมเสกและรูปปั้นตา่งๆ สนามกฬีานี้สรา้ง
ขึน้ในยุคเฮเลนิสตคิเป็นรูปเกอืกมา้ เป็นจุดศูนยร์วมของชาวเอฟิซุสมาแตต่น้ ใชจั้ดแข่งกฬีาหลายประเภท ทัง้

มวยและมวย ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืง

ทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นที่ไหลลงสูห่นา้ผา
ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการ

แข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรียก
ปรากฎการณ์นี้วา่ ปราสาทปยุฝ้าย น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาว

โรมันเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะได ้

สมัผัสเมอืงโบราณอกีแหง่หนึง่ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยโรมัน 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 คอนยา่ - สวนผเีสือ้ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า Konya อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 

รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนี้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝ่ังทางของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของ

ทุง่หญา้สลบักบัภเูขา  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทุกทา่นชม สวนผเีสือ้ Konya Tropical Butterfly Garden มผีเีสือ้ใหช้มกวา่ 50 สายพันธุ ์ท าใหเ้ราได ้
ทราบถงึวงจรชวีติของผเีสือ้ ณ ทีแ่หง่นี ้จะไดส้มัผัสความหลากหลายของพชืพันธุห์ลากหลายสายพันธุ ์

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั  ANEMON KONYA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 คปัปาโดยเกยี - เกอเรเม ่- มหานครใตด้นิ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึง่ในอดตีกาลมี
กระแสลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการ

กระท าของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกีย
ออกมาไดอ้ยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่วา่ ดนิแดน

แห่งเทพนิยาย หรือดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกอีกีดว้ย ระหวา่งทางน าท่านแวะชม 
คาราวานซาราย Caravanserai ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ Goreme Open 

Air Museum ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการ
เผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิ

อืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปา
โดเกยี ทีเ่กดิจากการขุดเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ น าท่าน

เดนิทางสู ่โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้

คุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ใหเ้วลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย เมืองคัปปาโดเกียมีนครใตด้ิน 
Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพื้นดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการ

รุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกทอ่งเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุ คงหนีไมพ่น้ 
นครใตด้นิ Underground City มคีวามลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึทีส่ดุที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ 

และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่าง
หนึง่ก็วา่ได ้

 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 
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ทีพ่กั  DILEK CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเทา่ **กรณี โรงแรมเต็ม เราจะ

เปลีย่นไปพกัโรงแรมอืน่ทีม่าตรฐาน 5 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั** 
 

วนัที ่7 คปัปาโดเกยี - (บนิภายใน ไกเซร ี- อสิตนับูล) - อสิตนับูล 

 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์
ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. ชม

ความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ข ึน้
บอลลูนไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาประมาณ USD 200 ตอ่ 1 ทา่น) **ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย 

ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภทกจิกรรมนีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น** 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไกเซร ีKayseri เพือ่น าทา่นบนิไฟลทภ์ายในมุ่งสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul โดยสาย

การบนิ TURKISH AIRLINES 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

12:50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่TK2017 (ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่01-24 ม.ีค. 61) 

11:15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่TK2027 (ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่25-31 ม.ีค. 61) 

14:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK2017 
 

12:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK2027 
 

จากนัน้น าเดนิทางสูท่า่เรอืใหท้า่น ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเล
ด า The Black Sea เขา้กับทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง

เริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่ช่องแคบนี้เป็นจุดพบกันของสดุขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปี

เอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศ
ตุรกอีกีดว้ย ขณะทีล่่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือ

บา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่ยา่นชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้

ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้

อันเลือ่งชือ่ของตุรกซีึง่มี
ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 
ประเทศตรุก ี

 

วนัที ่8 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
01:55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK68 

 
14:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  มนีาคม 

07 ม.ีค. 61 - 14 ม.ีค. 61  36,927 35,927 33,927 8,900 - 

09 ม.ีค. 61 - 16 ม.ีค. 61  36,927 35,927 33,927 8,900 - 

16 ม.ีค. 61 - 23 ม.ีค. 61  36,927 35,927 33,927 8,900 - 

19 ม.ีค. 61 - 26 ม.ีค. 61  36,927 35,927 33,927 8,900 - 

23 ม.ีค. 61 - 30 ม.ีค. 61  36,927 35,927 33,927 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที่
เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

• กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

• หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
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• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

• คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

• คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
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3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
 

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ตรุก ี
 

 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
1. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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