
                 น ำท่ำนบนิตรงสู่ประเทศ ตุรกโีดยสำยกำรบินเตอร์กซิ แอร์ไลน์                                                                                
เที่ยวชมดนิแดนคำบเกีย่ว 2 ทวปี เที่ยวสบำยๆ ชมม้ำไม้จ ำลองที่เมืองทรอย                       

เยือนเมืองโบรำณเอเฟซุส ต่ืนตำกบัควำมอศัจรรย์ทำงธรรมชำตกิบั  ปำมุคคำเล่                                       
เข้ำชมพพิธิภณัฑ์ฮำเยยีโซเฟีย  ชมของล ำ้ค่ำในพระรำชวงัทอปกำปึ ( TOPKAPI PALA )                                                                     

ล่องเรือชมควำมสวยงำมของช่องแคบบอสฟอรัส                                                            

ก ำหนดกำรเดนิทำง  :  กนัยำยน – ตุลำคม  2560                                                                             



 

 

    18.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู  8 เคำน์เตอร์ S ของสำย               
                            กำรบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ พบเจ้ำหน้ำทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 

 
    21.30 น. ออกเดินทำงสู่เมืองอสิตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65   
    04.00 น. เดินทำงถึงเมืองอสิตันบูล  
    06.40 น. ออกเดินทำงต่อ สู่ เมืองเคย์เซอร่ี (KAYSER) โดยเทีย่วบินที ่TK2010  
    08.05 น. เดินทางถึง สนามบินเคยเ์ซอร่ี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA) ช่ืนชมดินแดนท่ีมี

ภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถม
เป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ 
ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ี
งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการ
แต่งตั้งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี แลว้น า
ท่านชม นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY DERINKUYU OR KAYMAKLI) ซ่ึงเป็นท่ีหลบซ่อน
จากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้ งยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดิน
พร้อมสรรพ  

     เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 
น าคณะออกเดินทาง สู่  เมืองเกอเรเม (GOREME) น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็น
จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา
คริสต ์จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงำนทอพรม(CARPET FACTORY) และโรงงำนเซรำมิค (POTTERY 
AT AVANOS VILLAGE) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเ้วลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั  

    
       ค ่ำ               รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง  
               ชมระบ ำหน้ำท้อง (BELLY DANCE) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอนัลือช่ือท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
               น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
  

วนัแรก         กรุงเทพมหำนคร 

วนัทีส่อง        เมืองเคย์เซอร์ร่ี- เมืองคปัปำโดเกยี-นครใต้ดิน- เมืองเกอเรเม-โรงงำนทอพรมและโรงงำน  
เซรำมคิ  -  ชมโชว์ระบ ำหน้ำท้อง 



 
 

 
      เช้ำ               รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

** ส ำหรับท่ำนใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกยี จะต้องออกจำกโรงแรม 05.00 น.
ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกยีในอกีมุมหน่ึงที่หำชมได้ยำก ใช้เวลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ช่ัวโมง 
**(ค่ำขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทวัร์ รำคำ US 200 ต่อ 1 ท่ำน)** 
 น าท่านออกน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูค
ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางให้ท่าน
ไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี ระหว่าง
ทางแวะชม ”คำรำวำนสไลน์”   ท่ีพ ักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี  (SULTAN HAN 
CARAVANSERAI)  ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 
13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครัว ห้องน ้ า 
และหอ้งนอน น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เมฟลำนำ (MEVLANA MUSEUM ) หรือส านกัลมวน เร่ิมก่อตั้ง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่า ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม 
หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์ห้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่
บนความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 

 
เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล (PAMUKKALE) เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูง
มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และ
ท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้ น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปา
มุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน ้ าโรมนั โบสถ์สมยัไบแซน
ไทน์ 

  ค ่ำ               รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
               น ำท่ำนเข้ำสู่พกั โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 

วนัทีส่ำม     เมืองคปัปำโดเกยี - เมืองคอนย่ำ-พพิธิภัณฑ์เมฟลำนำ -ปำมุคคำเล 



 
 

 
     เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมปำมุคคำเล (PAMUKKALE) หรือปรำสำทปุยฝ้ำย (COTTON CASTLE) ซ่ึงเกิดจากน ้ าแร่
ร้อนท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้ าตก มีสีขาว
คลา้ยกบัสร้างมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่าง
สวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไป
อาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง 
โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้จึงไดส้ร้าง
เมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  น าท่านชมเมืองโบรำณเฮียรำโพลิส (HIERAPOLIS) ในอดีตเป็นสถานท่ี
บ าบัดโรค ก่อตั้ งโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งน้ีมี
แผน่ดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้ า
ท่ีศกัสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์ปามุคคาเล โรง
อาบน ้าโรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ จากนั้นออกเดินทางไปยงัเมืองคูซำดำสึ (KUSADASI) อนัเป็นท่ีตั้ง
ของเมืองเอฟฟิซุส (CITY OF EPHESUS)  เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษา ไวเ้ป็นอยา่งดี ท่ีสุดเมืองหน่ึง 
เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (IONIA) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองข้ึนท่ีน่ี เม่ือประมาณ 1,000 
ปีก่อนคริสตกาล  ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซีย และกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช  
ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอเฟซุส” ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั  เราได้
เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทาง เต็มไปด้วยส่ิงก่อสร้างท่ีปรักหักพงัเม่ือสมยั 
2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่วา่จะเป็นวดัต่างๆ  หอสมุด  โรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 30,000 คน 
ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี  มีคอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส มาแสดง   

 
เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบรำณเอเฟซุส (CITY OF EPHESUS) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกวา่ 
“มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปูดว้ย
หินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (THE LIBRARY OF CELSUS)  ห้องสมุดแห่งน้ีมีทางเข้า 3 ทาง โดย
บริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนกั 

วนัทีส่ี่            ปำมุคคำเล – ปรำสำทปุยฝ้ำย – เมืองโบรำณเฮียรำโพลสิ - คูซำดำซึ-เมืองเอฟฟิซุส – โรงงำน       

หนังช้ันน ำ 



 
 
โบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละคร               
เอเฟซุส ซ่ึงจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดับสามของโรงละคร
โบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัข้ึนไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้
อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นคร้ังคราว ห้องอำบน ้ำแบบโรมันโบรำณ (ROMAN BATH) 
ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (BASILIC 
OF ST. JOHN) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือ
ประเทศตุรกีในปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมบ้ำนของพระแม่มำรี (HOUSE OF VERGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนั
วา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตา
บอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH ค.ศ. 1774-1824 
หลงัจากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงำนหนังช้ันน ำ LEATHER FASHION HOUSE โรงงานผลิตเส้ือหนัง
คุณภาพดี ใหท้่านมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑเ์ส้ือหนงั ตามอธัยาศยั 

 
ค ่ำ               รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 
                           น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กำมัม (PERGAMON) ตั้ งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลน

นิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ วหิำรอะโครโปลิส (ACROPOLIS)  นครบนท่ีสูง เป็นโครงสร้าง

ฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้งถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็น

เนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นท่ีราบเบ้ือง

ล่างท่ีรายล้อมป้อมปราการเหล่าน้ี โดยเมืองด้ำนบน (UPPER TOWN) จะเป็นพื้นท่ีวิหารบูชาเทพเจ้า 

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พระราชวงัและพื้นท่ีใช้งานต่างส าหรับกษตัริยแ์ละชนชั้นสูงเท่านั้น ส่วนประชาชนคน

ธรรมดาทัว่ไปจะอยูใ่นส่วนของเมืองดา้นล่าง 

 

 

 

วนัทีห้่ำ           เมืองเพอร์กำมมั - วหิำรอะโครโปลสิ – ชำนัคคำเล – กรุงทรอย - ม้ำไม้จ ำลองแห่งทรอย 



 

 

 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

 น าท่านชมเมืองทรอย (TROY)  ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ

ท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจดัแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนกั

โบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผงัเมืองทรอยท่ีถูกสร้างซ้อนทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู 

และมา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณโดย

เป็นสาเหตุท าให้กรุงทรอยแตก ให้เวลาท่านชมและถ่ำยรูปคู่กับม้ำไม้จ ำลองแห่งทรอย (TROJAN 

HORSE) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองชำนัคคำเล(CANAKKALE) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุม

ทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นบัตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ไดส้ร้างป้อมปราการข้ึน

ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือฝ่าย

สัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปย ังช่องแคบคาร์ดาแนลส์  เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก  

ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

           น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม IDAKALE RESORT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
     เช้ำ                    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เม่ืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโน

เปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ซ่ึงท า

ให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอส

ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณ

นั้น จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป  

 เทีย่ง             รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง 

                      น าท่านเขา้ชม พระรำชวังโดลมำบำเช่ (DOLMABAHCE) สร้างโดยสุลต่านอบัดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-

1856 ยุคปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัสุดหรูหราอลงัการท่ีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบนัถึง

ประมาณพนัลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบ

อาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนกัถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน และพรมทอผนืท่ี 

วนัทีห่ก           ชำนัคคำเล – อสิตันบูล – พระรำชวงัโดลมำบำเช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 



 

 

 ใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (THE 

BLACK SEA) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) ความยาวทั้งส้ิน  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความ

กวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สุดขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี 

นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกี

อีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือ

บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดส

ไปซ์ มำร์เกต็ (SPICE MARKET) หรือ ตลำดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่

วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัข้ึนช่ือของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็น

ถัว่พิทาชิโอซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 

 

 

 

                   

ค ่ำ                รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 

                    น ำเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทยีบเท่ำ  

 
     เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

   น าท่านชมบริเวณ จัตุรัสสุลต่ำนอำห์เหม็ด (SULTAN AHMED COMPLEX) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(HIPPODROME) ตั้งอยูห่นา้สุเหร่าสีน ้ าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น า

ท่านชม น าชม สุเหร่ำสีน ้ำเงิน  (BLUE MOSQUE)   สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  

ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสร้างข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นวงั

ของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสร้างทั้งหมด  7 ปี จากนั้นชมสุเหร่า

เซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือช่ือในปัจจุบนั คือพิพิธภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (AYASOFYA 

MUSEUM) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ์ ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และ ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

จุดเด่นอยูท่ี่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  

 

 

วนัทีเ่จ็ด      ฮิปโปโดม - สุเหร่ำสีน ำ้เงิน - สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย -พระรำชวงัทอปกำปึ -แกรนด์บำซำร์ -สนำมบิน  

อสิตันบูล 



 

 

 
    เทีย่ง            รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรจีน 

    บ่ำย              น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปึ (TOKAPI PALACE) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่งราชวงศ ์

ออตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบติัอนัล ้ าค่าอาทิ  

เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของ

สุลต่าน ฯลฯ (ภำยในพระรำชวังมีกำรปิดปรับปรุงบำงส่วน อำจจะท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำชมได้ทั้งหมด) จากนั้น

เดินทางสู่ ตลำดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บำซำร์ (GRAND 

BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างคร้ังแรกในสมยัสุลต่านเมห์เมด็ท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาด 

น้ีกินเน้ือท่ีกว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพดั ตั้ งแต่ทองหยอง 

เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ีระลึก 

ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงตั้งราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสูง ควรต่อรองราคาให้

มาก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล 

 
20.10 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ TK 64 
 * คณะเดินทำงวนัที ่27 ต.ค.- 3 พ.ย. ออกเดินทำงเวลำ 20.40 น. และ ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ เวลำ 09.45 น.* 

 
    09.25 น.        เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ    

**หมำยเหตุโปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม** 
(ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองทีเ่ข้ำพกั เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมืองทีใ่กล้เคยีงแทน และ โปรแกรม

อำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

 

วนัทีแ่ปด      อสิตันบูล -สนำมบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพมหำนคร) 



 
 

โปรแกรม SPIRIT OF TURKEY  
8 วนั 5 คืน 

โดยสำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK) 
พกัระดบั 4 ดำว มำตรฐำนตุรก ีและบินภำยใน 1 ขำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      
กนัยำยน : 10-17,12-19,19-26,24 ก.ย.- 1 ต.ค.,26 ก.ย.- 3 ต.ค.,30 ก.ย.- 7 ต.ค. 
ตุลำคม : 6-13,8-15,10-17,13-20,20-27,27 ต.ค.-3 พ.ย. (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) 

         อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 34,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง 

*กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั* 
34,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 3,900.- 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 34,900.- 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

*กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั* 
34,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน TK ลดท่ำนละ  

(ไฟท์กรุงเทพ – ตรุก ีและไฟท์บินภำยใน) 
20,000.- 

หนังสือเดินทำงสัญชำติไทย ไม่ต้องท ำวซ่ีำ 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง CONFIRM เท่ำน้ัน) 

80,000.- 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินอินเตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป
กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการ
บินก าหนด) 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตุรกี ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 



 
 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทำงบริษัทได้ **  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกนัทีม่ีอำยุตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 85 ปี **  
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

 ค่ามคัคุเทศกจ์ากทางเมืองไทยของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง  (ไม่รวมทิป) 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วย

จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ  (เท่ากบั 30 USD หรือ 1,000 บาท) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (เท่ากบั 24 USD หรือ 800 บาท) 

 

เง่ือนไขกำรจอง 

 กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท /ท่ำน โดยโอนเข้ำบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมัดจ ำแล้วเท่ำน้ัน 

ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี     นำยโสฬส ศิริวลัลภ 

เลขทีบ่ัญชี      175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 ช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวี

ซ่ำหรือยกเลกิกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็นทำงบริษัทขอเกบ็เฉพำะค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จริง 

 ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  



 

 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแล

สมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัร์ทั้งหมด 
 

กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 

 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

 แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ  กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอยีด 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งใน
กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออก
นอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 



 

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  จะแจ้งให้
ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  

 เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกข้อ
แล้ว 

 ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

 โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศและเหตุสุดวสัิย
ต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แลว้แต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง 

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 นัง่ท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่นสามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการ
ใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) ,หอ้งคู่ 
(TWIN/DOUBLE) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั  

 โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรม
นั้นไม่สามารถจดัหาได ้และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 
3,900 บาท 

   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็   บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 งานเทศกาลโรงแรมจนท าให้ไม่สามรถหาหอ้งพกัไดเ้พียงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพกัในเมืองอ่ืนแทน 


