
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก าหนดการเดินทาง   15-23 ตลุาคม 2562  กร ุป๊เดียวเท่านัน้ 

 

วนัองัคารท่ี 15 ต.ค. 62        สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับูล 

20.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

21.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65  (บินตรง) 
  (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

วนัพธุท่ี 16 ต.ค. 62      กรงุอิสตนับูล-เมืองกาซิแอนเทป-เมืองอดิยามาน 

04.10 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับลู Istanbul (เปล่ียนเท่ียวบิน เพ่ือบินต่อภายในประเทศ) 

06.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกาซิแอนเทป โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2220 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกาซิแอนเทป Gaziantep ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ

ตุรกี หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ซกุมาโมเสก 

Zeugma Moziak Muzesi ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีไดจ้ดัแสดงช้ินงานโมเสกไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ

ท่ีสุด มีช้ินงานโมเสกท่ีสวยงามมากมายหลายช้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและโด่งดงั

ไปทัว่โลก คือ ยปิซี ความน่าสนใจกบัผลงานยปิซีช้ินน้ี คือ ดวงตาของนางยิปซีน้ีเม่ือท่านมองหรือจอ้ง

ตากบันางแลว้ ไม่วา่ท่านจะเดินไปทางไหนราวกบัวา่ดวงตาของนางยิปซีท่านน้ีจะชายตามองมายงัท่าน

อยูต่ลอดเวลา น่ีถือวา่เป็นความมหัศจรรยท์างดา้นศิลปะในสมยัโบราณท่ีผลิตผลงานออกมาสู่ชาวโลก

ไดอ้ยา่งน่าท่ึง ปัจจบุนัพิพิธภณัฑซ์กุมาโมเสกแห่งน้ี ถือว่าเป็นพิพิธภณัฑโ์มเสกท่ีส าคญั

และใหญ่ท่ีสดุในโลก ได้เวลาพอสมควรนําท่านชมย่านตลาด Gaziantep Buyuksehir 

Belediyesi และ Copper Bazaar เป็นตลาดขายสินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกภาชนะต่าง 

ๆ ท่ีทาํมาจากดีบุก ทองแดง เคร่ืองเงิน แลว้นาํมาแกะสลกัเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงามมาก ระหวา่งทาง

ท่านจะไดเ้ห็น Han หรือท่ีพกัแรมของพวกกองคาราวานคา้ขายในสมยัก่อน สินคา้ท่ีน่ีส่วนใหญ่จะเป็น

สินคา้ท่ีใชก้นัภายในประเทศ และเป็นสินคา้ส่งออกไปตามประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มตะวนัออกกลางทั้งหมด  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาหต์า Kahta (ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ     

3 ชัว่โมง) เตรียมตวัพบกบัประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของนักท่องเท่ียวตวัจริง นาํท่านเดินทางสู่ ภเูขา   

เนมรตุ Mount Nemrut เป็นภูเขาสูงประมาณ 2,134 เมตร มีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองรูปสลกั

ขนาดใหญ่ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 1 ก่อนคริสตกาลใหแ้ก่หลุมฝังศพท่ีอยูบ่นยอดเขา เป็นสุสานของกษตัริย์

แอนติโอนุส ท่ี 1 ธีโอส แห่ง คอมมาจเน Antiochus I Theos of Commagene โดยมีรูปสลกั

ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 8-9 เมตร ของพระองคเ์องยนืเด่นตระหง่านอยู ่และมีรูปสลกัของสิงโต 2 ตวั รูป

นกอินทรีย ์2 ตวั และรูปสลกัของเทพเจา้กรีก, เทพเจา้อาร์เมเนียน Aremenian Godes และเทพเจา้

เปอร์เซ่ียน ผสมผสานกนัอยูท่ัว่ไป อาทิเช่น เฮอร์คิวลิส วาฮาน Hercules Vahagn ซุส-อารามาสต ์

Zeus-Aramazd หรือ โอโรมาสเดส Oromasdes ถือเป็นไฮไลทท่ี์สาํคญัอีกท่ีหน่ึงในพ้ืนท่ีแถบน้ี 

มีนักท่องเท่ียวบางท่านพูดว่า “เม่ือกล่าวถึงสถานท่ีท่ีสวยท่ีสดุในโลกส าหรบัการชม         



  

พระอาทิตยข้ึ์น กบั พระอาทิตยต์กดินแลว้ ภเูขาเนมรตุ จะตอ้งเป็นหน่ึงในสถานท่ีแห่ง

นัน้” คาํพดูเหล่าน้ีจะเป็นจริงหรือไม่ท่านเท่านั้นจะเป็นผูต้ดัสินดว้ยตวัท่านเอง จากนั้นนาํท่านเดินทาง

กลบัสู่ เมืองอดิยามาน อีกคร้ัง 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี   Hilton Garden Inn  Hotel 4*   มาตาฐานประเทศตรุกี  หรอื       

พกัคา้งคืน ท่ี   White Star  Hotel 4*  มาตาฐานตรุกี         

วนัพฤหสับดีท่ี 17 ต.ค. 62      เมืองอดิยามาน-เมืองคารามานมาราซ-เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคารามาน มาราส Kahraman Maras (ระยะทางประมาณ 120 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในฐานะ เมืองตน้ก าเนิดของไอศกรีมท่ีมี

ช่ือเสียงของตรุกี ไอศกรีมท่ีเหนียวหนึบ เขม้ขน้ จนตอ้งใชมี้ดและส้อมเวลาจะรับประทาน ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือ ไอศกรีมท่ีมีช่ือเสียงน้ีดว้ย นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาด Copper Bazaar เป็น

ตลาดเก่าแก่ท่ีชาวบา้นนาํของมาขาย สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพวก ขนเกาะ อาหารแห้ง เคร่ืองเทศต่าง ๆ 

สินคา้ท่ีทาํดว้ยมือไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองจกัร เช่น การทาํอาร์นบนหลงัมา้ ลา และการทาํถลุงภาชนะท่ีทาํมาจาก 

ทองแดง ดีบุก สังกะสี เคร่ืองเงิน ให้ท่านได้แวะร้านขายรองเท้า เป็นร้านขายรองเท้าธรรมดาท่ีไม่

ธรรมดา เน่ืองจากเป็นร้านท่ีผลิตรองเทา้ให้กบัภาพยนตร์ฮอลล่ีวูด้ หลายๆ เร่ือง เช่น Lord of The 

Ring เป็นตน้ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 339 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวย

หิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่า

รุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ ดินแดนมา้พนัธ ุดี์ ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็น

พ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวา

ท่ีพน่ออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้น

กระแส นํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนบัลา้นปี จน

เกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม 

และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกันว่า ปล่องไฟ
นางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงานเซรามิค และ 

โรงงานเพชร อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี    Anatolia Cave House   โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า หรอื 

พกัคา้งคืน ท่ี    Grand Cave Suite   โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า  



  

วนัศกุรท่ี์ 18 ต.ค. 62      เมืองคัปปาโดเกีย 

05.00 น. สาํหรับท่านท่ีสนใจ ทวัรข้ึ์นบอลลนู ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ พร้อมกนั ณ บริเวณลอ๊บบ้ีของโรงแรม 

 (ทัวรน์ั่งบอลลนน้ีไม่ได้รวมอย ู่ในค่าทัวร ์ค่าข้ึนบอลลนูประมาณท่านละ 230USD       

ในกรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
 (ส าหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อ ทวัรข้ึ์นบอลลนู อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิด

จากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้น

ล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้ า     

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงาน

ทอพรม ชมกรรมวธีิการผลิตพรมท่ีมีคุณภาพ เป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัอีกของตุรกี 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Kor de Bilir Avanos’un Yolunu Restaurant 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้า

เป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church 

และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ไดร้บัข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลกในปี 1984 ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านสู่ หบุเขา

นกพิราบ Pigeon Valley ไดช่ื้อเรียกมาจากนกพิราบท่ีสลกัเขา้ไปในหิน นกชนิดน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้

ส่งสารท่ีสาํคญัสาํหรับผูท่ี้เคยอาศยัอยูใ่นแถบน้ี และยงัเป็นสัตวเ์ล้ียงอีกดว้ย ผูม้าเยือนบางคนเลือกท่ีจะ

สาํรวจภูมิประเทศแปลกประหลาดน้ี เรียนรู้เก่ียวกบัผูค้นท่ีเคยอาศยัอยูใ่นบา้นถํ้าท่ีแกะหรือขุดเขา้ไปใน

ภูเขาเป็นบา้นถํ้าท่ีพกัอาศยั หุบเขานิกพิราบแห่งน้ีจะมีความแตกต่างจากชุมชนมนุษยถ์ํ้าคือจะไม่มีโบสถ ์       

จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานพรม อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Anatolia Cave House   โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า หรอื 

พกัคา้งคืน ท่ี    Grand Cave Suite   โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า  

วนัเสารท่ี์ 19 ต.ค. 62      เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนยา่-เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น

อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าของประเทศ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลาม 



  

ใชส้าํหรับทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ยก่อนไปทาํ

การหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมากตวัจะลอย

ข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหน่ึง

ของ พิพิธภณัฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รมีู  Mevlana Celaleddin 

Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร

ของเมฟลาดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่ Pamukkale เป็นอีก

หน่ึงเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก ท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ณ เมือง

ปามคุคาเล่ Pamukkale   คาํว่า “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” 

Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารนํ้ า

ใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน

ปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมา

เหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ

เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน 

จนทําให้ ปามคุคาเล่ ได้รบัการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Doga Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า มาตาฐานประเทศตรุกี       

วนัอาทิตยท่ี์ 20 ต.ค. 62      เมืองปามคุคาเล่-เมืองคซูาดาซึ-เมืองอิซเมียร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ้ าตกแช่แข็ง ถา้

มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ย

เป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์นํ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไป

อาบหรือนาํมาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง 

โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่นํ้ าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน  Hong Kong Restaurant 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 188 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ     

3 ชัว่โมง) นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อดีต เป็นเมือง

หลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมดุของ

เซลซสุ Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน 

Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่น

สภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 

Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิด

เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน 



  

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเส้ือหนงัคณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมี

คุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael 

Kors  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์

Izmir (ระยะทาง 99 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Whyndam Izmir Hotel 5*   หรอืเทียบเท่า มาตาฐานประเทศตรุกี       

วนัจนัทรท่ี์ 21 ต.ค. 62      เมืองอิซเมียร-์กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เมืองอิซเมียร ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู 

10.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2311 

11.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับลู Istanbul จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Salt Bae Restaurant 

พิเศษ!! กบัเมนสูเต็ก ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัติดอนัดบัโลก และเป็นท่ีท่ีเหล่า 

Blogger และ Celebrity ทัง้หลายต่างก็นิยมมาเช็คอินกนั นกัท่องเท่ียว

อยา่งเราก็ไม่ควรท่ีจะพลาดเช่นกนั 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ ห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ี

สนใจคือห้องท้องพระคลงัอนัเป็นท่ีเก็บสมบัติ และวตัถุลํ้ าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้าม

ประดบัดว้ยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ีสาํคญั นาํท่านสู่ยา่น ทกัซิม สแควร ์

Taksim Square เป็นยา่นคึกคกัท่ีสุดในมหานครอิสตนับูล และเป็นจุดศูนยร์วมของนกัท่องเท่ียวทัว่

โลก ตั้งอยูใ่นเขตยโุรปของนครอิสตนับูล คาํวา่  Taksim หมายถึงการแบ่งแยก หรือ การกระ

จราย ซ่ึงมีท่ีมาจากในรัชสมยัของ Sultan Mahmud I สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บนํ้ าใน

ยคุของออตโตมนัและเป็นจุดท่ีสายนํ้ าจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยงัส่วนอ่ืน ๆ 

ของเมืองนอกจากน้ีคาํวา่ Taksim   ยงัหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิคของตุรกีอีกดว้ย 

ระหว่างท่ีเราเดินเพลินบางช่วงเวลาจะมีรถรางสีแดงท่ีวิ่งมาตามรางมีกิจกรรมพิเศษบนรถรางได้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ห็นการแสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากน้ี Taksim Square ยงัรายลอ้มไป

ดว้ยร้านอาหารตุรกี, ร้านคา้, ผบั, คาเฟ่และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, 

Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสินคา้แบรนดเ์นม ช่ือดงั อ่ืน ๆ อีกมากมายให้

นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินไดต้ลอดเวลา 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าแบบ ซีฟู๊ ด ณ ภตัตาคารใตส้ะพานกาลาตา้ 

พกัคา้งคืน ท่ี  Ritz Carlton Hotel 5* หรอืเทียบเท่า มาตาฐานสากล       

วนัองัคารท่ี 22 ต.ค. 62      กรงุอิสตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วน 



  

ปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมี

ค่ายิง่ จากนั้นนาํท่านชม สเุหรา่สีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีนํ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้

กระเบ้ืองสีนํ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็นลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป 

เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทําพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ จากนั้นนาํท่านเดินต่อไปชมสถานท่ีซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ้าท่ี

สลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ ส่ง ท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาตนั Yerebatan 

Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บนํ้ าสําหรับใช้ใน

พระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามท่ีกรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Seven Hill Restaurant 

พิเศษ!! เป็นรา้นอาหารท่ีเหล่าบรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity 

ทัง้หลายต่างก็ใหก้ารยอมรบัว่า เป็นรา้นอาหารท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสดุในอิสตนับลู  
นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็น

ถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 

12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คาํนึงถึง

ความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ 

ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคม

ระยา้ บนัไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั นาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอส

ฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงาม

มาก ช่องแคบน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The Black 

Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้ง

สองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัยิ่งในการป้องกนั

ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี ส่งท้ายก่อนอาํลาดว้ยการ        

นาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถ

เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนั

เล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า อาหารไทย Jet Lounge Istanbul 

นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน กรงุอิสตนับลู เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร 

วนัพธุท่ี 23 ต.ค. 62      กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK68 

15.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 



  

ก าหนดการเดินทาง   15-23 ตลุาคม 2562  กร ุป๊เดียวเท่านัน้ 

 

 

 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไมมี่ราคาส าหรบัเด็ก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกร ุป๊เท่านัน้ 

 

ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 15,000 บาท  
 

 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 23 ก.ค. 2562) ** 

 
ชัน้ธรุกจิเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่านละ  98,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

 (น ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอายเุกิน 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 



  

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 7 วนั รวมเท่ากบั 35 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 9  วนั รวมเท่ากบั  27 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม พรเีม่ียม ตรุกี 9 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม พรเีม่ียม ตรุกี 9 วนั 

หลงัจากท่ีท่านมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่คืนเงินมดัจ าไดใ้นทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 6,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



  

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมระดบั 4-5 ดาว บางเมือง เป็นมาตรฐานของประเทศตรุกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล  

 โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า จะเป็นเพียงการตกแต่งหอ้งพกัใหค้ลา้ยคลึงกบัโรงแรมถ ้ามากท่ีสดุ จะไม่ใช่

โรงแรมถ ้าจริงๆ เน่ืองจากโรงแรมถ ้าจริง ๆ นั้นมีจ านวนนอ้ยมาก และทางการท่องเท่ียวของ

ประเทศตรุกี จะไม่ใหร้บัในลกัษณะของกร ุป๊ทวัร ์ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 รายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้ าหนักของกระเป๋าอาจถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้ งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 

 


