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TURKEY DELIGHT 

จุดเด่น 

 
 พเิศษสดุๆ กับสายการบนิระดับ บนิ 5 ดาว  

 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนี า้เงนิ สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  

 ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชทอปกาปึ, อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั 
 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี   

 ชมดนิแดนอันน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชม โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 

 ชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังของ ประเทศตรุก ี 

 ชมสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  
 ชมเมอืงอันรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจุบนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส 

 ชม สวนผเีสือ้ ทีม่คีวามสวยงาม และพันธุข์องผเีสือ้มากมาย  
 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซ ึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู่ 

 ชม สสุานของประธานาธบิดคีนแรก และคนทีส่อง ของตรุก ีณ สุสานอตาเตริก์ 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงคณุภาพที ่ตลาดสไปซ ์
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ชื่อโปรแกรม TURKEY DELIGHT    
จ านวน 8 วนั 6 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - โดฮา - อสิตนับลู 

 

05:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์P สาย
การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
09:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์โดย

เทีย่วบนิที ่QR831 

 
12:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์(เพื่อแวะ

เปลีย่นเครือ่ง) 

 
14:05 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

QR245 
 
18:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทาง

สูท่ีพั่ก 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั  RAMADA ENCORE BAYRAMPASA 4* หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่2 
อสิตนับูล - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัทอปกาปิ - สุเหรา่สนี า้เงนิ - อุโมงกเ์ก็บน า้เยเร

บาทนั - ตลาดสไปซ ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมาก

ทีส่ดุในตรุก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักร
ทีย่ ิง่ใหญ่ในประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนั้น จงึสง่ผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรยีก
แตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้ น าท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 

Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า The Black Sea เขา้กับทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าชอ่งแคบนี้เป็นจุดพบ
กันของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะทีล่่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้ง
ทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรอืบา้นเรอืนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่
สวยงามตระการตาทัง้ส ิน้ จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่าซึง่

ถือเป็นเขตประวัตศิาสตร์ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวัง
ทอปกาปิ สรา้งขึน้โดยสุลต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ. 1459 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคาร
ขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์ และ

ทะเลมารม์ารา่ ไดอ้ยา่งชดัเจน ในชว่งทีเ่จรญิทีส่ดุของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มรีาชวงศ ์และขา้
ราชบรพิารอาศัยอยู่รวมกันมากถงึสีพั่นกว่าคน น าท่านเขา้ชมสว่นของหอ้งทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพย์

สมบัตขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองค ์และเครือ่งเงนิตา่งๆ อกีมากมาย 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าสนี า้เงนิ Blue Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงามอกีแห่ง

หนึง่ ซึง่ชือ่นี้ไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคย
เป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี น าทา่นชม 
อุโมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัยจักรพรรดจัิสตเินียนในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บ

น ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสา
ค ้าหลังคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว จุน ้าไดท้ัง้หมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร น ้าทีไ่ดส้ง่ผ่านทอ่มาจากแหลง่น ้าที่
อยูห่า่งออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลด า ทีม่าของสถานทีแ่หง่นี้ชวนใหข้นลกุอยูไ่มน่อ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา 

และฐานเสาน ามาจากซากหักพังของอาคารหลายแหง่ มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดูซาทีก่ลับ
หัวลงและตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน ้าตา ในยุคออตโตมันน าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง Candy Shop 

และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากคุณภาพดไีดใ้นราคา
ยอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มใีห ้
เลอืกซือ้มากมาย 

 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  RAMADA ENCORE BAYRAMPASA 4* หรอืเทยีบเทา่             
                                       

วนัที ่3 สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย - ชานคัคาเล ่- มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเขา้ชมภายใน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑฮ์า
ยาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์

ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ ์สเุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งที่
ย ิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ และมักถกูจัดใหอ้ยูใ่นรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ทีย่อด
โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ ตัดกับทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรงุทรอย  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี ถกูสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม 
มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึ
ของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รงุทรอยแตก และ Hollywood Troy สรา้งขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว

จากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  AKOL HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่             
                                       

วนัที ่4 คซูาดาซ ี- โรงงานเครือ่งหนงั - เอฟฟิซุส - บา้นของพระแมม่าร ี- ปามุคคาเล ่

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่ก่อนครสิตกาล หลังจากทีต่ก

เป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์หง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุต่าน
ออสมันที ่2 ไดส้รา้งสเุหรา่คาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพั่กส าหรับกองคาราวาน เพือ่ใหคู้ซา
ดาสเึป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟรกิาใต ้และคูซาดาสเึพิ่งเป็นที่นิยมของ

นักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดังของประเทศตุรก ีน า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่งเคย
เป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล 

ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้
ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจ
กลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้

ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนั
โบราณ Roman Bath ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้  หอ้งสมุดโบราณทีม่ี
วธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและ

ฝีมอืปราณีต จากนัน้น าทา่นเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ีHouse of  Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ย
ทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู ่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก

ปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาว
ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์นี้วา่ ปราสาทปยุฝ้าย 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั  PAM THERMAL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ปามุคคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - คอนยา่ - คาราวานสไรน ์- สวนผเีสือ้ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่า น ้าพุ

รอ้นดังกลา่วรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณอกี
แหง่หนึง่ซ ึง่สรา้งขึน้ในสมัยโรมัน น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซล
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จูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนี้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ 
ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตาม

ชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกับภเูขา 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นแวะชม คาราวานสไรน ์Caravanserai ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ใน
สมัยออตโตมัน จากนั้นน าทุกท่านชม สวนผเีสือ้ Butterfly Garden ซึง่มผีีเสือ้ใหช้มกว่า 50 สายพันธุ ์และ

หลากหลายสสีนั ท าใหเ้ราไดท้ราบถงึวงจรชวีติของผเีสือ้ และเพลนิเพลนิกับเหลา่ผีเสือ้ ก่อนจะเดนิทางเขา้สูท่ี่
พัก 
 

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

 

วนัที ่6 คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- นครใตด้นิ - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึง่ในอดตีกาลมกีระแส
ลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท า

ของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายลุม ฝน หมิะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาได ้
อยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภมูลิักษณ์ต่างๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่ว่า ดนิแดนแห่งเทพ
นยิาย หรอืดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ Goreme Open 
Air Museum ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิ

อืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถา่ยรปูตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปา
โดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ เมอืงคัปปา
โดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ

ซอ่นของชาวเมอืงจากการรกุรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกท่องเทีย่วไปเยีย่ม
เยยีนเยอะทีส่ดุ คงหนีไมพ่น้ นครใตด้นิ เมอืงไคมกัล ีUnderground City Derinkuyu or Kaymakli ทีม่ี
ความลกึถงึ 11 ชัน้ (ลกึทีส่ดุที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิ

พรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็วา่ได ้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงาน
ทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้คณุภาพด ีและขึน้ชือ่

ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
 

 

http://www.tanawattravel.com/
mailto:tanawat.travel@gmail.com


  

 

     ธนวัฒนก์ารท่องเท่ียว(Tanawat travel)   โทร 087 2513341 ,081 2643693 , 045 998822(fax) 

   www.tanawattravel.com  email: tanawat.travel@gmail.com ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี 51/569  

 
6 

 
 

 
 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

**พเิศษ** น าทา่นชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง ประเทศตรุก ี 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ทีพ่กั  RAMADA PLAZA CAPPADOCIA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 คปัปาโดเกยี - องัการา่ - ทะเลสาบเกลอื - สุสานอตาเตริก์ - โดฮา 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์

ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. ชม
ความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้
บอลลูนไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์หากลูกคา้ช าระเงนิสดหนา้งาน ราคา 230 USD ตอ่ 1 ทา่น หรอืหาก

ช าระดว้ยบตัรเครดติหนา้งาน ราคา 240 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทกุประเภทกจิกรรมนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงองัการ่า Ankara เป็นเมอืงหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมอืงหลวงของจังหวัด
อังการา อังการาเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ตัง้อยู่ในจังหวัดอังการาอยู่ทีร่ะดับความสูง

เฉลีย่ 938 เมตร มปีระชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน อังการาตัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี จงึเป็นเมอืง
ทีม่คีวามส าคัญทัง้ทางธรุกจิและอตุสาหกรรม เป็นศนูยก์ลางของรัฐบาลตรุก ีและเป็นทีต่ัง้ของสถานทูตประเทศ

ตา่งๆ อังการายังเป็นศนูยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย ระหว่างทาง
ใหท้า่นไดแ้วะถา่ยภาพ และชมววิของ ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเดนิทางสู ่สุสานอตาเตริก์ Ataturk Mausoleum เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal 

Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตุรกี และ

ประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุกดีว้ยอนุสรณ์สถานออกแบบโดย
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สถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกทีี่พมิพร์ะหว่างปี 1966 – 1987 และ 
1999 – 2009 จะเป็นรปู Anitkabir ดว้ย 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตรุก ี
 

21:20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR258 
 

วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

00:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
01:40 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR834 

 
12:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซี่า 

- 

เดอืน  กนัยายน 

16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61  32,927 31,927 30,927 5,900 - 

23 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61  32,927 31,927 30,927 5,900 - 

เดอืน  ตลุาคม 

09 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 * วันสวรรคต ร.9 33,927 32,927 31,927 5,900 - 

21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 * วันปิยมหาราช 33,927 32,927 31,927 5,900 - 

เดอืน  พฤศจกิายน 

06 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61  32,927 31,927 30,927 5,900 - 

11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61  32,927 31,927 30,927 5,900 - 

15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61  32,927 31,927 30,927 5,900 - 

22 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61  32,927 31,927 30,927 5,900 - 

29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61 * วันพอ่ 36,927 35,927 34,927 5,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

02 ธ.ค. 61 - 09 ธ.ค. 61 * วันพอ่ 36,927 35,927 34,927 5,900 - 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 
 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

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

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการ

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

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 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 ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ตรุก ี
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    

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

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

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

4. ชือ่ – นามสกุล:    

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

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

   
 

http://www.tanawattravel.com/
mailto:tanawat.travel@gmail.com

