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ตุรก ีองัการ่า อสิตนับูล 

จุดเด่น 

 
 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนี า้เงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  

 ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช , อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั 

 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี   

 ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 

 ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 
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 ชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัของ ประเทศตรุก ี 

 ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  

 ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอรก์ามมั  

 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศัยอยู่ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์
 

ชื่อโปรแกรม ตุรก ีองัการ่า อสิตนับูล   

จ านวน 8 วนั 6 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา - องัการา่ 

 
05:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

09:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์โดย

เทีย่วบนิที ่QR831 
 

12:10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์(เพื่อแวะ
เปลีย่นเครือ่ง) 

 

14:25 น. ออกเดนิทางต่อสู ่ท่าอากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการ่า 
ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่QR257 
 

18:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตรุก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่น
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  MOVENPICK HOTEL ANKARA 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 องัการา่ - คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia ชม

ดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึง่ในอดตีกาลมีกระแส
ลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้

ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาติ 
โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และ กาลเวลา ไดป้รุง

แต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และ
น่าอัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่

วา่ ดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรอืดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า Fairy 

Chimney คปัปาโดเกยียังไดรั้บการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโก
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เมืองคัปปาโดเกียมี นครใต้ด ิน Underground City อยู่

หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลงไป เพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบ
ซ่อนของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม 

ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกทอ่งเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุ 
คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงไคมกัล ีUnderground City 

Derinkuyu or Kaymakli ทีม่คีวามลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึทีส่ดุที ่
85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติ

ความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหัศจรรย์

ทีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหนึง่ก็วา่ได ้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
เกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืง

เกอเรเม Goreme Open Air Museum ที่เป็นศูนย์กลาง
ของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาว

ครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมาก

เพื่อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่า
ลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนา

คริสตอ์ีกดว้ย อสิระเทีย่วชม และ
ถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรือน

ของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ทีเ่กดิ

จากการขุด เขา้ไปในหนิภูเขาไฟ 
และใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใช ้

เ ป็นศาสนสถานต่างๆ  น าท่าน
เดนิทางสู ่โรงงานทอพรม Carpet Fac tory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at 

Avanos Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืก
ซือ้ตามอธัยาศยั 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พเิศษ! น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง 

ประเทศตรุก ี 
 

ทีพ่กั  RAMADA PLAZA CAPPADOCIA 5* หรอืเทยีบเทา่ 

                                      

วนัที ่3 คปัปาโดเกยี - คอนยา่ - ปามุคคาเล ่

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมอ 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์

ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 05.00 น. ชม
ความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้

บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ USD 250 ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่
ครอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภทกจิกรรมนีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น** 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า Konya อดตีเมอืงหลวงของ
อาณาจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็น

ศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนี้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ 
ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของ

ภูมภิาคตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและ

ทศันยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลบักับภูเขา ระหวา่งทาง น า
ท่ า นแ ว ะชม 

คาราวานส
ไ ร น์  ที่ พั ก

แ ร ม แ ล ะ ที่
แลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริ์กในสมัยออตโตมัน 

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum ซึง่

เลา่กนัวา่กอ่ตัง้ขึน้ในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลด
ดนิ รูมี่ ผูว้ ิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งก าเนิดในอัฟกานิสถาน 

เดนิทางมายังเมอืงคอนย่าตามค าเชญิของสลุตา่นเซลจูค เพื่อ
เขยีนบทกวลีกึลับเป็นภาษาเปอร์เซยี และไดเ้สยีชวีติลงในปี 

1273 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมอืงเก่าแกส่มัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิ

ทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์นีว้า่ ปราสาทปยุฝ้าย 
 

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

วนัที ่4 ปามุคคาเล ่- เอฟฟิซุส - คูซาดาซ ึ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแหง่น ้าพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่ น ้าพุรอ้นดังกลา่วรักษา

โรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณอกีแห่งหนึง่ซึง่สรา้ง

ขึน้ในสมัยโรมัน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นแวะ โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังของประเทศตรุก ีน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส City 

of Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ่งเคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึง่

อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอร์เซยีและกษัตริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อ

โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวง
ต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลาง

เมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 
2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้ม

ไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่าน

ชม ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ที่ยั ง
คงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้  

ห ้ อ ง ส มุ ด
โ บ ร า ณ ที่ มี

ว ิ ธี ก า ร เ ก็ บ

รักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ 
เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต จากนัน้น าทา่น

เขา้ชม บา้นของพระแม่มารี House of  Virgin Mary ซึ่ง
เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ และสิน้พระชนมใ์น

บา้นหลังนี้ น าท่านเดนิทางสู่ วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซาก
ปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญ่ในอดตีได ้

ชมคอมเพล็กซ ์ทีป่ระกอบดว้ย ยมิเนเซยีมเวดอิุส ทีพ่่อคา้และ
คหบดีสรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของ

โรมันในสมัยนัน้คอื รวมยมิเนเซยีมไวก้ับโรงอาบน ้าทีพ่ร่ังพรอ้ม
ไปดว้ยน ้ารอ้น น ้าเย็น และน ้าอุน่ ภายในประดับดว้ยโมเสกและ

รูปปั้นตา่งๆ สนามกฬีานีส้รา้งขึน้ในยคุเฮเลนสิตคิเป็นรูปเกอืกมา้ 

เป็นจุดศูนยร์วมของชาวเอฟิซุสมาแต่ตน้ ใชจั้ดแข่งกฬีาหลาย
ประเภท ทัง้มวยและมวย ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  DOUBLE TREE BY HILTON 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่5 คซูาดาซ ึ- เปอรก์ามมั - ชานคัคาเล ่- อสิตนับูล 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเปอรก์ามมั Pergamum ชมความ

สวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูกกลา่วขวัญ
ว่าเป็นประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายซึง่ส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาด

ใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงคอื โรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 
10,000 คน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale ซึง่ตัง้อยู่รมิ

ทะเลมารม์าร่า ตดักบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรุงทรอย น าทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี ถูก

สรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม มา้ไมจ้ าลองแห่ง
เมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่ง เปรียบเสมือน

สญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็น

สาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
จากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพย์อเีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของ

ตนเองอกีดว้ย  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  KOLIN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่             

   

วนัที ่6 ชานคัคาเล ่- อสิตนับูล 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เดินทางสู่  เมืองอิสตนับูล  Istanbul เมืองที่มี
ความส าคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีสุ่ด

ในตรุก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิ

ชื่อว่า คอน  สแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใน
ประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณ

นัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรยีกแตกต่างกันออกไป เชน่ ไบ
แซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า The Black Sea เขา้กับทะเลมารม์าร่า 
Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอื

วา่ชอ่งแคบนีเ้ป็นจดุพบกนัของสดุขอบทวปียุโรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบ

บอส  ฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกัน
ประเทศตุรกีอกีดว้ย ขณะทีล่่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ

ทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือ
บา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่

สวยงามตระการตาทั ้งสิ้น น าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิง 
Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรือตลาด

เ ค รื่ อ ง เ ท ศ 

ท่านสามารถ
เลือกซื้อของ

ฝากคุณภาพดี
ไ ด ้ใ น ร า ค า

ยอ่มเยาไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอื

เตอกิสดีไลท์ สินคา้อันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีใหเ้ลือกซื้อ
มากมาย 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  CROWNE PLAZA ISTANBUL HABIYE 5* หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่7 อสิตนับูล - โดฮา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce 

สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุ เมซดิ Abdul Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลา
สรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสาน

กับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเล

มารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป จุดเด่นของวัง
แหง่นี้คอืมกีารประดับตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามี

ทัง้เฟอรน์ิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน 
รูปถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ 

ของขวัญจากอังกฤษท าจากแกว้ครสิทัลขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
หนักถงึ 5000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนื

เ ดี ย ว ที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลก เสาหนิออ่นบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราว
ท าดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้ครสิทลั พรม

ชัน้เลศิราคาแพงทีส่ดุในโลก ทอโดย Cinar ในตรุก ีเครือ่ง
แกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดทีีส่ดุในโลกของสาธารณรัฐเช็ก 

หนิอ่อนจากอยีปิต์มาท าหอ้งอาบน ้า เซาน่า ในรูปแบบที่

เรยีกวา่ เตอร์กชิบาธ ทีน่่าสังเกตคอืมนีาฬกิาวางประดับไว ้
มากมาย ทุกเรือนจะชีบ้อกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาที่

ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติร์กถึงแก่
อสัญกรรมในวันที่  10 พฤศจิกายน 2484  แลมีรู ป

ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคือ รูป
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สลุตา่นอบัดลุ อาซสิ ผูม้รีูปร่างใหญ่มาก สงู 195 เซนตเิมตร มนี ้าหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปล ้า ขีม่า้ ยิง่
ธนู เป็นสลุตา่นองคแ์รกทีเ่สด็จเยอืนตา่งประเทศ เชน่อยีปิต ์ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรยี และ

ฮังการี ทีน่่าทึง่และประหลาดใจก็คอื ทกุๆ อย่างในพระราชวังเป็นของดัง้เดมิ มไิดถู้กขโมยหรอืท าลายเสยีหาย 

การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคเุทศกข์องวังน าชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร 
มเีจา้หนา้ทีค่อยควบคมุอยู่ทา้ยคณะ คอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึง่นานเกนิไป ไม่ใหจ้ับตอ้ง

สิง่ของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกันไม่ใหพ้ื้นปาร์เกตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ 
รวมทัง้พืน้พรมอันล ้าคา่เสยีหาย พระราชวังเปิดทกุวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทรแ์ละพฤหัสบด ีนอกจากนี้ยังมี

ประตทูางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยาน นาฬกิา ดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักตา่งๆ วางประดับไว ้
อยา่งลงตวั น่าชืน่ชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอยา่งยิง่ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเขา้ชมภายใน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑฮ์า

ยาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์
ตอ่มาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่  า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ สเุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งที่
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเดน่อยู่ทีย่อด

โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ทีีสุ่ดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ น าท่านเขา้ชม
ภายใน สุเหร่าสนี า้เงนิ Blue Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่ีความสวยงามอกีแห่งหนึ่ง ซึง่ชือ่นี้

ไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 ใช ้

เวลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี น าท่านเดนิทางสู ่อุโมงกเ์ก็บน า้
เยเ  รบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัยจักรพรรดจิัสติ

เนียนในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง 

ส ารองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร 
ยาว 143 เมตร มเีสาค ้าหลังคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว จุน ้า

ไดท้ัง้หมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร น ้าทีไ่ดส้่งผ่านท่อมาจาก
แหล่งน ้ าที่อยู่

หา่งออกไป 20 

กโิลเมตร ใกล ้
กั บ ท ะ เ ล ด า  

ทีม่าของสถานทีแ่ห่งนี้ชวนใหข้นลกุอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลัมน์ หัว
เสา  และฐานเสาน ามาจากซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มี

เสาทรงแปลกๆ อยา่งเสาประดับรูปศรีษะเมดซูาทีก่ลบัหัวลงและ

ตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน ้าตา ในยคุออตโตมัน 
 

16:35 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ 
เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

 
19:30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR244 

 

23:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

 
19:35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR246 

 

23:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
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วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

01:55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR834 
 

12:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

02:45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 
 

13:30 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) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

- 

เดอืน  สงิหาคม 

07 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 * วนัแม่ 29,999 29,999 29,999 8,900 - 

14 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

18 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

23 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 

28 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

06 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

09 ก.ย. 60 - 16 ก.ย. 60 QR244/QR834 28,999 28,999 28,999 8,900 - 

11 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

13 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60  29,999 29,999 29,999 8,900 - 

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

17 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 

18 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 

20 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60  30,999 30,999 30,999 8,900 - 

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

23 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 QR244/QR834 30,999 30,999 30,999 8,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
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 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ 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)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กโิลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 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 าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช 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 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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