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รหัสโปรแกรมทัวร ์BEAUTIFUL TURKEY 9D6N SEP17-W-W02 

ตุรก ีBEAUTIFUL TURKEY  
จุดเด่น 

 

 พเิศษสุดๆ พกั 5 ดาว  

 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหร่าสนี า้เงนิ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  

 ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั 

 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี   

 ชมดนิแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 

 ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตุรก ี 

 ชม โรงงานเคร ือ่งหนงั ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังของ ประเทศตุรก ี 

 ชมสัญลักษณอ์ันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย  

 ชมเมอืงอันรุ่งเรืองในอดตีกาล ทีปั่จจุบันคงไวเ้พยีงซากปรักหกัพัง เมอืงเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอรก์ามมั  

 ชม บา้นของพระแม่มาร ี ซ ึง่เชือ่กันว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารีอาศัยอยู่ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคุณภาพที ่ ตลาดสไปซ ์
 

ชื่อโปรแกรม  ตุรก ี BEA UTIFUL TURKEY    

จ านวน 9 วนั 6 คืน  

 

ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เตหะราน  

 

19:30 น. คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาอ อก ชั ้น  4 ป ระตู ทางเข ้า 8 เค าน์เตอร์  S สายการบิน 

MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

22:35 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยาน นานาชาติอิหม่ามโคไมนี  

ประเทศอหิร่าน โดยเทีย่วบนิที ่ W5050 

 

วนัท ี ่2 เตหะราน - อสิตนับูล 

 

03:45 น. เด ินทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาติอหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิร่าน  โดยเทีย่วบนิที่ W5050 (เพือ่แวะ

เปลีย่นเครื่อง) 

 

06:50 น. ออกเดนิทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ี โดยสายการบนิ MAHAN AIR 

เทีย่วบนิที ่W5112 

 

08:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
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 น าท่านเดนิทางสู่  เม ืองอสิตนับูล Istanbul เม ืองที่มคีวามส าคัญทีสุ่ดและเป็นเมอืงที่มปีระชากรหนาแน่นมาก

ทีสุ่ดในตุรก ีเป็นเม ืองทีต่ั ้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึง่เป็นอาณาจักร

ทีย่ิ่งใหญ่ในประวัตศิาสตร์  เป็นเม ืองส าคัญของชนเผ่าจ านวน

มากในบริเวณนัน้  จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมชี ื่อเรียกแตกต่างกัน

ออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้ น าท่าน

เดนิทางสู่  พระราชวงัโดลมาบาห์เช  Dolmabahce Palace 

สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซิด Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสาน

กับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตั ้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเล

มาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป จุดเด่นของวัง

แหง่น ี้คอืม ีการประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิ ิตรตระการตา

มทัีง้เฟอร์นเิจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน 

รูปถ่ายต่างๆ ทีม่ ีช ื่อเส ียงมาก ไดแ้ก่  โคมไฟแชนเดอเลียร์  

ของขวัญจากอังกฤษท าจากแกว้คริสทัลขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกหนักถงึ 5000 ก ิโลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง 

พรมทอม ือผืนเดยีวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหนิอ่อนบันไดทางขึ้นหอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราว

บันไดท าดว้ยแกว้คริสทัล พรมชัน้เลศิราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ี เครื่องแกว้เจียระไนจาก

โบฮเีมยี ด ีทีสุ่ดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หนิอ่อนจากอยีิปตม์าท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า ในรูปแบบทีเ่รียกว่า เตอร์

ก ิชบาธ ที่น่าสังเกตคือม ีนาฬิกาวางประดับไวม้ากมาย  ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาที่

ประธานาธบิดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเตริ์กถงึแก่อสัญกรรมในวันที ่10 พฤศจกิายน 2484 แลม ีรูปภาพเหมอืน

ของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซสิ ผูม้ ีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร  ม ี

น ้าหนัก 200 กโิลกรัม โปรดก ีฬามวยปล ้า ข ี่มา้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองค์แรกทีเ่สด็จเยือนต่างประเทศ เช่นอยีิปต์ 

ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมน ีออสเตรีย และฮังการี ทีน่่าทึง่และประหลาดใจก็คอื ทุกๆอย่างในพระราชวัง

เป็นของดั ้งเดมิ  มไิดถู้กขโมยหรือท าลายเสยีหาย  การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ ม ี

เวลา มมีัคคุเทศกข์องวังน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร มเีจา้หนา้ทีค่อยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถว

ไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึง่นานเกนิไป ไม่ใหจั้บตอ้งส ิง่ของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อ

ป้องกันไม่ใหพ้ื้นปาร์เกต์อันสวยงามตอ้งส ึกหรอ รวมทั้งพืน้พรมอันล ้าค่าเส ียหาย พระราชวังเปิดทุกวัน 09.30-

16.00 หยุดวันจันทร์และพฤหสับด ีนอกจากนี้ยังมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬกิา ดอกไม ้

น ้าพุ สระน ้า รูปป้ัน รูปสลักต่างๆ วางประดับไวอ้ย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแหง่ออตโตมันเป็น

อย่างยิ่ง 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ล่องเร ือชมช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชื่อมทะเลด า The Black Sea เขา้กับ

ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 ก ิโลเมตร ความกวา้งเริ่มตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 

กโิลเมตร ถอืว่าช่องแคบนีเ้ป็นจุดพบกันของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเชยี ซ ึ่งนอกจากความสวยงาม

แลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะทีล่่องเรือท่าน

จะไดเ้พลิดเพลนิกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดา

เศรษฐทัี้งหลาย  ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส ิ้น น าท่านเดนิทางสู่  ย่านช ้อปป้ิง Candy Shop และ 

ตลาดสไปซ ์Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยา

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอก ิสดไีลท ์ส ินคา้อันเล ื่องชื่อของตุรก ีซ ึง่มใีหเ้ล ือกซื้อ

มากมาย 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  RAMADA PLAZA TEKSTILKET HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่     
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วนัท ี ่3 อสิตนับูล - ชานคัคาเล่  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื่อในปัจจุบัน ค ือ พพิิธภัณฑ ์ฮา

ยาโซฟีอา หรือฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เด ิมเคยเป็นโบสถ ์ของคริสต์ศาสนา นกิายออร์โธดอกส์ 

ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิิธภัณฑ ์สุเหร่าเซนต์โซเฟียถ ือเป็นส ิ่งก่อสรา้งที่

ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ทีย่อด

โดมขนาดมหมึากลางวิหาร  และนับเป็นตัวอย่างที่ดทีี่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ น าท่านเขา้ชม

ภายใน สุเหร่าสีน ้าเง ิน Blue Mosque สถานทีศ่ักด ิ์ส ิทธ ิ์ทางศาสนาที่ม ีความสวยงามอ ีกแห่งหนึ่ง ซ ึ่งชื่อน ี้

ไดม้าจากสนี ้าเงินของกระเบือ้งเคลอืบที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสร ้างข ึ้นบนพืน้ทีซ่ ึ่งเคยเป็นวังของ

จักรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที่ 1  ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสร ้างโดยรวมแลว้ 7 ปี น าท่านเดนิทางสู่  

อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัย จักรพรรดจัิสตเิน ียนในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บ

น ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามอสิตันบูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสา

ค ้าหลังคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุน ้าไดทั้ง้หมด 80,000 ลูกบาศก ์เมตร  น ้าทีไ่ดส้่งผ่านท่อมาจากแหล่งน ้าที่

อยู่หา่งออกไป 20 ก ิโลเมตร ใกลก้ับทะเลด า ทีม่าของสถานทีแ่ห่งน ีช้วนใหข้นลุกอยู่ไม่นอ้ย  เสาคอลัมน ์หัวเสา 

และฐานเสาน ามาจากซากหกัพังของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดูซาที่กลับ

หวัลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน ้าตา ในยุคออตโตมัน 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เม ืองชานคัคาเล่ Canakkale ซึ่งตั ้งอยู่ ริม

ทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ั ้งกรุงทรอย  

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  KOLIN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่             

 

 

 

 

 

                                   

วนัท ี ่4 ชานคัคาเล่ - เปอกามมั - อชีเมยีร ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เม ืองทรอย Troy เมอืงที่มชี ือ่ เส ียงมาแต่ใน

อดตี ถูกสรา้งข ึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไม ้จ าลอง

แห่งเม ืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรียบเสมอืน

สัญลักษณอ์ันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็น

สาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขึน้เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว

จากท่ัวโลกทีห่ลงใหลในมหากาพย์อเีล ียดไดเ้หน็ดว้ยตาของ

ตนเองอกีดว้ย 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเดินทางสู่ เม ืองเปอร ์กาม ัม  Pergamum ชมความ

สวยงามของ วหิารอะโครโปลิส Acropolis ซึง่ถูกกล่าวขวัญ

ว่าเป็นประหนึง่ด ินแดนในเทพนยิายซึง่ส ิ่งก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่

ที่ม ีช ื่อเส ียงคือ โรงละ ครที่ชันที่สุด ในโลก ซึ่ง จุผูช้มไดถ้ ึง 

10,000 คน  

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  DOUBLE TREE BY HILTON IZMIR 5* หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัท ี ่5 อชีเมยีร ์- คูซาดาซ ี- เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่  เม ืองคูซาดาสึ Kusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาตทิีใ่ชม้าตั ้งแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากทีต่กเป็น

อาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีร์แห่งสุลต่านอาหเ์หม็ดที่ 1 และสุสต่านออ

สมันที ่2 ไดส้รา้งสุเหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพั่กส าหรับกองคาราวาน เพื่อใหคู้ซาดาส ึ

เป็นเมอืงท่าที่เหมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้และคูซาดาสึเพิง่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว

เม ือ่ ปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงานเคร ือ่งหนงั ซ ึง่มชี ือ่ เส ียงโด่งดังของประเทศตุรก ีน าท่านเดนิทางสู่  

เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมอืงโบราณทีม่ ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาว

โยนก จากกรีก ซ ึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซ ึง่รุ่งเรืองข ึ้น

ในศตวรรษที ่6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดย

พวกเปอร์เซ ียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเม ื่อ

โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุส ข ึ้นเป็นเม ืองหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลาง

เม ืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสร ้างเม ื่อสมัย 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้ม

ไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถ ึงปัจจุบันนี ้น าท่าน

ชม  ห้องอาบน ้าแบบโรมนั โบราณ Roman Bath ที่ยั ง

คงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถ ึงทุกวันนี้  

หอ้งสมุดโบราณที่ม ีวธิ ีการเก็บรักษาหนังส ือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี

ทุกส ิ่งทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืปราณีต จากนั ้นน าท่านเขา้ชม บา้น

ของพระแม่มาร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยทีพ่ระแม่มารีอาศัยอยู่  และส ิ้นพระชนม ์

ในบา้นหลังน ี ้  

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่  เม ืองปามุคคาเ ล่ Pamukkale เม ืองที่ม ี

น ้าพุเกลือแร่ร ้อนไหลทะลุข ึ้นมาจากใตด้ ินผ่านซากปรักหกัพัง

ของเมอืงเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหล

ของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้ก ิดทัศนยีภาพของน ้าตกสีขาว

เป็นชัน้ๆ หลายชั ้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าให ้

เก ิดเป็นแก่งหนิส ีขาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว  ซึ่งม ี

ความงดงามมาก เรียกปรากฎการณน์ ีว่้า ปราสาทปุยฝ้าย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

ท ีพ่กั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี ่6 ปามุคคาเล่ - คปัปาโดเกยี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแหง่น ้าพุเกลอืแร่รอ้นที่ซ ึง่ใน

อดตีกาลชาวโรมันเชื่อว่า น ้าพุรอ้นดังกล่าวรักษาโรคได ้จึงได ้

สร ้าง เม ืองฮีเยรา โพลิส  Hierapolis ลอ้มร อบ ท่านจะไ ด ้

สัมผัสเมอืงโบราณอกีแหง่หนึ่งซ ึ่งสรา้งข ึน้ในสมัยโรมัน 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนที่มภูีม ิ

ประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซ ึง่ในอดีตกาลมกีระแสลาวาภูเขาไฟที่

ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่ง

ดนิแดนคัปปาโดเก ียออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ดว้ยภูมลิักษณต์่างๆ เปรียบดังสวรรคบ์นดิน

จนไดช้ื่อ ว่า ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยี ยังไดรั้บการ

แต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกอีกีดว้ย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตุรก ี 

 

ท ีพ่กั  RAMADA PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัท ี ่7 คปัปาโดเกยี - เกอเรเม่ - องัการ่า 

 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์

ส าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเม ืองคัปปา

โดเก ีย จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. ชมความงดงาม

ของเม ืองคัปปาโดเกยีในอ ีกมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่

บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าข ึ้นบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่า

ทัวร์ ราคาประมาณ USD 200 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัท ีท่ า

จากเม ืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร ื่องร่อน

ทกุประเภทกจิกรรมนีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิ ิจของทา่น** 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ท่ าน เดินทางสู่  เม ือง เกอเร เม่  Goreme น า ท่านชม 

พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเม ืองเกอเรเม่  Goreme Open Air 

Museum ทีเ่ป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 

เกดิจากความคดิของชาวคริสต์ทีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดย

การขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกัน

การ รุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ ืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสตอ์ ีก

ดว้ย อ ิสระเทีย่วชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรือนของ

ชาวเม ืองคัปปาโดเก ีย ทีเ่ก ิดจากการขุดเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ 

และใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย  รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ น าท่าน

เดินทางสู่  โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงาน

เซราม ิค Pottery at Avanos Village สนิคา้คุณภาพด ีและ

ขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ี ใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 
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เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เม ืองคัปปาโดเกยีม ี นครใต้ด ิน Underground City อยู่หลายแหง่ เก ิดจากการขุดเจาะพื้นด ินลงไป เพือ่ใช ้

เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมอืงจากการ รุกรานของขา้ศ ึกในสมัย

ท าสงคราม ซึ่งนครใตด้นิที่ข ึน้ชือ่และม ีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยม

เยี ยน เย อะที่สุ ด  ค งหนีไ ม่พ ้น  นคร ใต ้ด ิน  เม ืองไคมกัลี  

Underground City Derinkuyu or Kaymakli ที่ ม ีค วา ม

ลกึถ ึง 11 ชั ้น (ลกึทีสุ่ดที่ 85 เมตร) พร ้อมทัง้ยังมรีะบบระบาย

อากาศ และมสีภาพวถิ ีชวี ิตความเป็นอยู่ใตด้นิพร ้อมสรรพ ซึ่ง

นครใตด้นินับเป็นส ิง่มหศัจรรย์ทีส่ร ้างจากฝีมอืมนุษย์อย่างหนึง่ก็

ว่าได ้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการ่า Ankara เป็นเมอืงหลวง

ของประเทศตุรก ีและเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดอังการา อังการา

เป็นเม ืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอ งรองจากอ ิสตั นบูล  ตั ้งอยู่ใ น

จังหวัดอังการาอยู่ทีร่ ะดับความสูงเฉลีย่  938 เมตร ม ีประชากร

ประมาณ 3.9 ลา้นคน อังการาตัง้อยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเม ืองที่มคีวามส าคัญทัง้ทางธุรก ิจ

และอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรก ีและเป็นที่ตั ้งของสถานทูตประเทศต่างๆ อังการายังเป็น

ศูนย์กลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศูนย์กลางของการคา้ขาย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี ่8 องัการ่า - เตหะราน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการ่า ประเทศตุรก ี

 

11:30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมน ี ประเทศอหิร่าน โดยเทีย่วบนิที ่ W5119  

 

15:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นานาชาตอิหิม่ามโคไมน ี ประเทศอหิร่าน  (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

22:10 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่ W5051 

 

 

วนัท ี ่9 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

07:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใ 
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อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีา 

- 

เดอืน  กนัยายน 

01 ก.ย. 60 - 09 ก.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

05 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

08 ก.ย. 60 - 16 ก.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

12 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

14 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

15 ก.ย. 60 - 23 ก.ย. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

19 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

21 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

22 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

26 ก.ย. 60 - 04 ต.ค. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

28 ก.ย. 60 - 06 ต.ค. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

29 ก.ย. 60 - 07 ต.ค. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ MAHAN AIR 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 5 ดาว  ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณมีงีานเทรดแฟร์  การแข่งขัน

กฬีา หรือกจิกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการย ้ายพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
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 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิ ท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 5 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัย ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเ ขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 
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4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก  
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งน ี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ค ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ตุรก ี
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐  ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


