
 

 

ENDLESS TURKEY 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เที่ยวอสิตนับูล (Istanbul) ดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวีป  

 เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

 เยือนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 ตืน่ตากบัความอศัจรรย์ทางธรรมชาตกิบัปามุคคาเล (Pamukkale)  

 ชมของล า้คา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ ่

   (Option) ขึน้บอลลูนชมภูมทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia)  

เพือ่ชื่นชมดนิแดนที่มภูีมปิระเทศอนันา่อศัจรรย์ซึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟ 



 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนมกราคม – มนีาคม 2562 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค ่า 

โรงแรมที่พกั  
หรอื เทียบเท่า 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. ดูไบ - อังการ่า  ✈ ✈ O TURIST  

3. อังการ่า - คัปปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง  O O O MUSTAFA 

4. คัปปาโดเกยี – คอนย่า – นครใตด้นิ – ปามุคคาเล O O O NINOVA TERMAL   

5. 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คูซาดาส ึ–  

เมอืงโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแม่มาร ี
O O O 

RICHMOND 
EPHESUS 

6. 
คูซาดาส ึ– เพอรก์ามัม – วหิารอะโครโปลสิ – ชานัคคาเล –  

มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย 
O O O IDAKALE 

7. 
อสิตัลบูล - ฮปิโปโดม – สุเหร่าสนี ้าเงนิ - ล่องเรอืชมช่องแคบบอส

ฟอรัส  
O O O GOLDEN WAY  

8. 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - พระราชวังทอปกาปึ  - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  

- แกรนดบ์าซาร ์
O O O GOLDEN WAY  

9. พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบนิ O ✈ ✈  

10. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ เอมเิรตส์ พบเจา้หนา้ทีจ่ะคอยอ านวยความสะดวกใหก้ับทา่น 

วนัที่ 2: ดูไบ – องัการา่  

01.35 น.
  

ออกเดนิทางสู่ดูไบโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่ตุรก ีโดยเทีย่วบนิ EK 119 

13.45 น. ถงึสนามบนิเมอืงอิสตลับูล ฝั่งเอเชยี Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุก ี

(Turkey) (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน า

ท่านเดนิทางสู่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตุรก ี

เมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์ ีผ่สมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมืองที่เต็มไปดว้ย

ศลิปะโรมัน และมัสยิดในศลิปะไบเซนไทน ์ 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม TURIST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3: องัการา่ - คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ท้อง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภูีมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่ง



 

เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นท ีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อ

วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบ

เขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ 

ด่ังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโก

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก  ี

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ (Goreme Open-Air 

Museum) ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวคริสต์ท ี่ตอ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชน

เผ่าลัทธอิ ืน่ท ีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) 

คุณภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย   

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า  

 ชมระบ าหน้าทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตุรกีอนัลอืชือ่ทีน่่าต ืน่ตาต ืน่ใจ 

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MUSTAFA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4: คปัปาโดเกยี – คอนย่า – นครใตด้นิ – ปามุคคาเล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะต้องออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอีกมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลา

อยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ขึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา 230 USD ตอ่ 1 ทา่น 

รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางใน

การใหข้อ้มูลและค าแนะน าเทา่น ัน้) **  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนีอ้กีดว้ย ระหว่างทางให ้

ท่านไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรก ีแลว้

น าท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึง่เป็นทีห่ลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยัง

มรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็น

น ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิท ีม่อีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปูน 

(แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีสู่งมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ท ีตั่ง้อยู่ห่างออกไป

ทางทศิเหนอื รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น 

ลดหล่ันกันไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอื่นๆ ไดแ้ก่ 

พิพิธภัณฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า  
 

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NINOVA TERMAL  หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที่ 5: 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คูซาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้น

พระแมม่าร ี

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เก ิดจากน ้าแร่

รอ้นทีม่แีร่ธาตุแคลเซีย่ม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชั้นน ้าตก มีสี

ขาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ท ีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆ

อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้าแร่นีม้อีุณหภูมตัิง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจึง

นยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคุีณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดัน

โลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จึง

ไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  จากนัน้น าทา่นชมเมอืงโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ใน

อดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานทีแ่ห่งนีม้แีผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อกี ศูนย์กลางของเฮยี

ราโพลิสเป็นบ่อน ้าท ี่ศักสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่ส าคัญอื่นๆ ไดแ้ก่ 

พิพิธภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ทีย่ิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในเอเซยี” เมอืง

โบราณทีส่มบูรณ์และมั่งค่ังท ีสุ่ด ถนนทุกสายปูดว้ยหนิอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนีม้ทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มรูีปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ 

ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลัก

เทพีทัง้ 4 องคน์ีเ้ป็นของจ าลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดน้ ากลับไปออสเตรียและตั้ง

แสดงอยู่ท ีพ่ิพิธภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30 ,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่ง

ชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครั้งคราว 

หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทียั่งคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่

จนถงึทุกวันนี ้หลังจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลิต

เสือ้หนังคุณภาพด ีใหท้่านมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเขา้ชมบา้น

ของพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและ

สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรีน 

เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824   

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม RICHMOND EPHESUS หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที่ 6: คูซาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอีเจียน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแม่น ้าไคซูส ผา่นชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีที่

ม ีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเท ี่ย วที่ส าคัญ คือ วิหารอ ะโครโปลิส 



 

(Acropolis)  นครบนทีสู่ง เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูตั้ ้ง

ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีสู่ง ซึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของ

มหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดย เมืองด้านบน 

(upper town) จะเป็นพื้นท ีว่หิารบูชาเทพเจา้ สถานที่ศักดิ์ส ิทธิ์ พระราชวังและพื้นท ี่ใชง้านต่าง

ส าหรับกษัตรยิ์และชนชัน้สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมอืงดา้นล่าง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนย์กลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และ

ขนถ่ายสนิคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึ้นท ี่นี่เม ื่อปี 

1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดตีเป็นทีตั่ง้ของสมรภูมริบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งท ี่ 1 เมื่อฝ่าย

สัมพันธมติรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก น าท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั        เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IDAKALE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 7: อสิตลับูล - ฮปิโปโดม – สุเหรา่สนี า้เงนิ - ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านน่ังเรอืเฟอร์รี่ขา้มช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตั้งอยู่ทาง

ตะวันตกเฉยีงเหนอืของประเทศ ทีก่ัน้ระหว่างคาบสมุทรกัลลโิพล ี(Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ใน

ทวปียุโรปกับตุรกส่ีวนทีอ่ยู่ในทวปีเอเชยี เชือ่มทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน 

(Aegean)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอิสตนับูล (Istanbul) เมือ่งส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ 

เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ี

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทางสู่จตุัรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีือ่เรยีกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซน

ไทน ์น าชมสุเหรา่สีน า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ที่ม ีความสวยงามแห่ง

หนึง่  ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิท ีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึ้นบนพื้นท ี่

ซึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 

ปี  จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black 

Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง

ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกัน

ทีน่ ี ่นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกัน

ประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดล

มาบาชเช่หรอืบา้นเรอืนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั     เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 8: ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - พระราชวงัทอปกาปึ  - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนดบ์าซาร ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของ

ฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ี



 

อย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชโิอซึง่มใีหเ้ลือกซื้อมากมาย  จากนั้นน าท่านชมพระราชวงั

ทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบัน

พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาตทิ ีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเช่น เพชร 96 

กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสุลต่าน ฯลฯ 

(ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด)  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย น าทา่นชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑ์ฮา

เยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูก

เปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท ีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ที ีสุ่ด

ของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ จากนัน้เดนิทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered 

Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสุลต่านเมห์

เม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนือ้ท ีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น 

ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง 

ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ ีเ่ป็นทีน่ยิมของนักท่องเท ีย่วเป็นอย่างมาก ดังนัน้จงึตัง้

ราคาสนิคา้เอาไวค่้อนขา้งสูง ควรต่อรองราคาใหม้าก 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัที่ 9: พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับดุลเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-

1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการทีทุ่่มสรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึ

ประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับ

แบบอาหรับอย่างสวยงาม 

10.30 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิ Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่EK 120 

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

22.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

วนัที่ 10: กรุงเทพฯ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

***โปรแกรมการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 



 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

โปรแกรม : ENDLESS TURKEY 10 วนั 7 คนืโดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  11-20, 18-27 ม.ค., 23 ม.ค.-1 ก.พ., 24 ม.ค.-2 ก.พ., 25 ม.ค.-3 ก.พ., 

              27 ม.ค.-5 ก.พ., 30 ม.ค.-8 ก.พ. 62 

5-14, 6-15, 7-16, 13-22, 14-23, 15-24 ก.พ., 24 ก.พ.-5 ม.ีค.,   

             27 ก.พ.-8 ม.ีค., 28 ก.พ.-9 ม.ีค. 62  

  1-10, 7-16, 8-17, 13-22 ม.ีค. 62  
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 31,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 31,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 31,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
31,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 16,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม  



 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเท่า   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

          ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เก ินท่านละ 1,000,000 บาท  

          ค่ารักษาพยาบาลในกรณเีกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

           ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ **  

           เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม  

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่  (40 USD)  

6. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 USD ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 USD) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ี ท ีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้

เทา่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ีเ่ด ินทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยื่นวซี่า ภายใน  3 วันนับจาก

วันจอง  

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม ือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดทั้นท ี

4. หากทา่นท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที ่  

กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่



 

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่าน

เอง เน ือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและท ีน่ ั่งบนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ ว่าจะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซ ึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เก ิดข ึ้นจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมคีุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินม ีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั ้น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท ีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน ือ่งจากเกดิความเส ียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ด ินทางอ ื่นที่เด ินทางในคณะ

เดยีวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึ่งจะตอ้งม ีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดนิทางของท่านยังคณะต่อไปแต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้ ือ  ค่าธรรมเน ียมในการมัดจ าตั๋ว และ

ค่าธรรมเนยีมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย ืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทตู (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน 

(กรณอีอกตั๋วเครื่องบนิแลว้ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน ือ่งจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน ื่องจากการ วางแปลนหอ้ งพักขอ งแต่ละ โรงแร มแตกต่างกัน  จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ย ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เต ียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะ

ไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน  แต่อาจจะได้เป็น 1 เต ียงใหญ่

กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเน ือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 



 

3. กรณทีีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มากและหอ้งพักในเม ืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเด ีย่วอาจเป็นหอ้งที่ม ีขนาดกะทัดรัตและไม่ม ีอ่างอาบน ้า

ซ ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 


