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 ONCE IN TURKEY 
ตุรก ี9 วัน 6 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563 
อิสตนับลูดินแดน 2 ทวีป | ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั | พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช | มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย | วิหารอะโครโปลสิ |  

ปามคุคาเล | ปราสาทปยุฝา้ย | คปัปาโดเกีย | นครใตด้นิ | องัการา 

 
 ราคาแนะน าเพยีง 26,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – เตหะราน   
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู  7 เคานเ์ตอร ์N ของสายการบินมาฮานแอร ์

พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เที่ยวบินที ่W5050 

 

วันที ่2 
เตหะราน – อิสตันบูล – ฮปิโปโดม – สุเหร่าสีน า้เงนิ – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 
– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

03.50 น. เดินทางถงึสนามบินกรุงเตหะราน ประเทศอิหรา่น เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี (Turkey)  โดยสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เทีย่วบินที่ W5116 

***ส าหรับคณะทีเ่ดนิทางเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดนิทางโดยสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) 
เที่ยวบนิที่ W5112 เวลา 06.50 น. และเดนิทางถงึเวลา 08.35 น.*** 

11.50 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมือง น าทา่นชมเมืองอิสตนับลู มหานครสองทวีป เมืองส าคญัที่สดุของประเทศตรุกี มีต  านานการสรา้งเมืองมาแลว้เป็นเวลากวา่ 
2,700 ปี โดยไบซสั (Byzas) ผูน้  าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพพยากรณท์ี่วิหารเดลฟีในกรีซ ติดกบัช่องแคบ
บอสฟอรสั เดิมช่ือว่า ไบเซนทิอมุ (Byzantium) มีถึงสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชยัภมูิอนัเหมาะสมเพื่อ
สรา้งกรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี ้มีการก่อก าแพงเมืองลอ้มรอบภูเขา 7 ลกูใหเ้หมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนีใ้หม่ขึน้ว่า 
คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.779 มีประชากรมากเกือบ 1 ลา้นคน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูจ่ัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรยีกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่

หน้าสุเหร่าสีน า้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – เตหะราน   

วนัท่ี 2. เตหะราน – อิสตนับลู – ฮิปโปโดม – สเุหรา่สนี า้เงิน – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 
วนัท่ี 3 อิสตนับลู – สไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราวงัโดลมาบาหเ์ช – เฟอรร์ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 

วนัท่ี 4. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย – วิหารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ– โรงงานเครือ่งหนงั – อิซเมียร ์

วนัท่ี 5. อิซเมยีร ์– เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ 
วนัท่ี 6. ปามคุคาเล – คอนยา – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

วนัท่ี 7. คปัปาโดเกีย – OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – นครใตด้นิ – โรงงานทอพรม – องัการา 

วนัท่ี 8. องัการา – สนามบิน – เตหะราน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ  
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Mosque) สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินที่ใชป้ตูลอดแนวฝา
ผนงัดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้ง
ทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภัณฑฮ์าเยีย

โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถกูเปลี่ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดม
ขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ จากนัน้น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอส
ฟอรัส ซึง่เป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 
32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัที่นี่ 
นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส  าคญัยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย   ขณะ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี 
ซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 
อิสตันบูล – สไปซ ์มารเ์ก็ต – พระราวังโดลมาบาหเ์ช – เฟอรร่ี์ข้ามช่อง
แคบดารด์ะเนลส ์– ชานัคคาเล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่

จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึง่มีใหเ้ลอืก
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ซือ้มากมาย  น าท่านเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในปี 
ค.ศ. 1843-1856 ในช่วงยคุปลายอาณาจกัรออตโตมนั สรา้งดว้ยหินออ่น ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตัง้อยูร่มิ
ชายฝ่ังทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝ่ังทวีปยโุรป เป็นพระราชวงัสดุหรูหราอลงัการ ภายในมีการประดบัตกแตง่อยา่ง
วิจิตรตระการตา ทัง้เฟอรน์ิเจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจียระไนตา่งๆ แตท่ี่นา่ตื่นตาตื่นใจคือโคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจาก
องักฤษ ซึง่ท าจากแกว้ครสิตลัที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก มีน า้หนกัมากถึง 4 ตนั สวยงามเกินค าบรรยาย มีพรมทอมือขนาดใหญ่
ที่สดุในโลก ลกูกรงราวบนัไดนัน้ก็ท าดว้ยแกว้ครสิตลั อีกทัง้ยงัมีการตกแตง่ดว้ยนาฬิกามากมาย ซึง่ทกุเรอืนจะชีบ้อกเวลา 09:06 
น. อนัเป็นเวลาที่ประธานาธิบดีมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2484 ผูซ้ึ่งเป็นวีรบรุุษ
และบิดาแหง่ตรุกี ทา่นคือนายทหารท่ีมีความสามารถ จากการท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาของจกัรวรรดิออตโตมนัเพียงคนเดียวที่ไมแ่พ้
ในสงครามโลกครัง้ที่ 1 หลงัจากที่จกัรวรรดออตโตมนัพ่ายแพใ้นสงครามโลกครัง้ที่ 1 แลว้ก็ไดเ้ป็นผูน้  าของขบวนการแห่งชาติ
ตรุกีในสงครามประกาศเอกราชตรุกี แลว้สามสารถเอาชนะกองทหารของฝ่ายไตรภาคี ซึ่งน าไปสูก่ารปลดปลอ่ยและการก่อตัง้
ประเทศตรุกีในท่ีสดุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินน่ังเรือเฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศ ที่กัน้ระหว่างคาบสมทุรกลัลิโพลี (Gallipoli) ของตรุกีสว่นที่อยู่ในทวีปยโุรปกบัตรุกีสว่นที่อยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเล
มารม์ารา (Sea of Marmara) กบัทะเลอีเจียน (Aegean) สูเ่มืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจน
ชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่ านอาห์เหม็ดที่ 2 ได้สรา้งป้อมปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 
1452  เมืองชานคัคาเลใ่นอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภมูิรบกลัลโิปล ีสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ 
เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหต้รุกีถอนตวัออกถอนตวัออกจากสงครามโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก TROIA TUSAN หรือเทียบเท่า    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5
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วันที ่4 
ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองเมอืงทรอย – วหิารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ – 
โรงงานเคร่ืองหนัง – อิซเมยีร ์   

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ตัง้อยูใ่นเมืองชานัคคาเล ซึง่เป็นเมืองศนูยก์ลาง

การท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเล
อีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมี
สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ส  าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) น าทา่นขึน้เคเบิล้ คาร ์เพื่อชมนครบนท่ีสงู เป็นโครงสรา้งฐานใน
การป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกัเลือกที่สงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชนั 
และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุง่เรอืงอยูบ่นที่ราบเบือ้งลา่งที่รายลอ้มปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองดา้นบน 
(upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านต่างส าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สงู
เทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดินทางสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) เป็นเมืองท่าที่ส  าคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ่งของตุรกี  นอกจากนีย้งัเป็นเมืองตาก

อากาศและสถานท่ีเลน่กีฬาทางน า้ที่นิยมเป็นอยา่งมากของชาวเมืองและนกัท่องเที่ยวตา่งชาติ ทัง้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขึน้ช่ืออีก
ดว้ย น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซน์
ที่ทนัสมยั จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองอซิเมียร ์(Izmir) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของตรุกี และเป็นอนัดบั 2 ในดา้นการคา้รอง
จากอิสตนับลู เมืองนีม้ีภเูขาอยู่เบือ้งหลงั และทะเลอยู่ดา้นหนา้เป็นทศันียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ในอดีตคนรูจ้กัอิซเมียรใ์นช่ือ
ของ “สมีรน์า” (Smyrna) ช่ือนีไ้ดม้าจากช่ือเทพธิดากรกี “ไมรนีา” (Myrina) สมีรน์าเป็นศนูยก์ลางวฒันธรรมช่วง 3,000-1,000 ปี
ก่อนคริสตกาล อิซเมียรอ์ยู่ใตก้ารปกครองของออตโตมนัตัง้แตปี่ ค.ศ. 1415 และปีค.ศ. 1535 ไดม้ีการท าการคา้กบัฝรั่งเศสท า
ให้ชาวยุโรปเข้ามาในอิซเมียร ์ส่งผลให้เมืองนีก้ลายเป็นเมืองท่าส าคัญในพริบตา อาคารบ้านเรือนที่สรา้งในยุคนั้นเป็น
สถาปัตยกรรมที่ออกแบบคลา้ยคลงึกบัยโุรป 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั ARMIS HOTEL หรือเทียบเท่า     
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วันที ่5 
อิซเมียร์ – เมืองโบราณเอเฟซุส  – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล – 
ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลิส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแห่งแรกและ

ยิ่งใหญ่ที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณแ์ละมั่งคั่งที่สดุ ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน น าท่านชมห้องสมุดเซลซุส (The 

Library of Celsus) หอ้งสมดุแหง่นีม้ีทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแหง่
ปัญญา เทพีแหง่คณุธรรม เทพีแหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคน์ีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของ
จรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรยีไดน้ ากลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จคุน
ไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้ม
ดว้ยที่นั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดด้ีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้า
แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทกุวนันี ้ น าท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึง่เช่ือกนัวา่เป็นท่ีสดุทา้ยที่พระแมม่ารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี  ้ถกูคน้พบ
อยา่งปาฏิหารยิโ์ดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นที่มีแรธ่าตแุค

ลเซี่ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น า้ตก มีสขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝา้ย ซึง่น า้แรท่ี่
ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและนา่อศัจรรย ์น า้แรน่ีม้ีอณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 35 – 
100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 
ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮีย
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ราโพลสิลอ้มรอบ  จากนัน้น าทา่นชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ู
เมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนคริสตกาล สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ. 1334 จึงไม่มีคน
อาศยัอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน า้ที่ศกัสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

วันที ่6 
ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑเ์มฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชวร์ะบ า
หน้าทอ้ง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงั

เป็นศนูยก์ลางที่ส  าคญัของภมูิภาคแถบนีอ้ีกดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี แลว้น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) ซึง่ก่อตัง้ขึน้ปี ค.ศ.1231 โดย
เมฟลานา่ เจลลาเลดดิน รูบี ซึง่เช่ือกนัวา่ชายคนนีเ้ป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนา
อิสลามท าสมาธิโดยการเดินหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่  สว่นหนึง่ของพิพิธภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลานา่ เจลาลคุดิน รูมี่
อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านกัแห่งสลุต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว สดใส 
ภายในประดบัฝาผนงัแบบมสุลมิ และยงัเป็นสสุานส าหรบัผูต้ิดตาม สานศุิษย ์บิดา และบตุรของเมฟลานาดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมูิประเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกิดจากลาวาภเูขาไฟท่ีไหล

ออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะ
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แผน่ดิน มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูิประเทศที่งดงาม 
แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโก
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือที่นา่ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่7 
คัปปาโดเกีย – OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเกอ
เรเม่ – นครใต้ดนิ – โรงงานทอพรม – อังการา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ***ส าหรบัทา่นใดที่สนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของ
เมืองคปัปาโดเกียในอีกมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา 
230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงกบัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลู
และค าแนะน าเทา่นัน้ )*** 
น าทา่นเขา้ชมนครใตด้ิน (Underground City) ซึง่เป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและ
สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ตด้ินพรอ้มสรรพ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) น าท่านชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลาง

ของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้ง
โบสถ ์และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์  น าท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรม



 

  9 ONCE IN TURKEY 9 วนั 6 คืน by W5                                                                                                                                           [GQ3IST-
W5005]    

 

(Carpet Factory) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอรี่ 
อิสระเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองอังการา (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตรุกีตัง้อยู่
บนฝ่ังทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียว่าอนาโตเลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่ อันดับสองรองจากอิสตนับูล 
ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ทะเลสาบน ้าเค็ม (SALT LAKE) ทะเลสาบน า้เค็มที่ใหญ่อนัดบัสองของตรุกีเมื่อหนา้รอ้นมาถึงน า้จะ
เหือดแหง้เป็นแผน่หนา มีเวลาใหท้า่นเก็บภาพความประทบัใจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั THE ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วันที ่8 อังการา – สนามบนิ – เตหะราน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติองัการา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

11.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5119 
***ส าหรับคณะทีเ่ดนิทางเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดนิทางโดยสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) 
เที่ยวบนิที่ W5119 เวลา 11.00 น. และเดนิทางถงึเวลา 14.50 น.*** 

14.30 น. เดินทางถึงกรุงเตหะราน ประทศอิหรา่น เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

21.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5051 
***ส าหรับคณะที่เดินทางเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 จะออกเดินทางโดยสายการบินมาฮาน แอร ์(Mahan Air) 
เที่ยวบินที่ W5051 เวลา 22.10 น. และเดินทางถงึเวลา 07.25 น.*** 
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วันที ่9 กรุงเทพฯ    
07.45 น. เดินทางถึงสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

          

ราคาแนะน าเพยีง  
ONCE IN TURKEY 9 DAYS 6 NIGHTS 

โดยสายการบนิมาฮาน แอร ์(W5) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

05 – 13 มี.ค. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

08 – 16 พ.ค. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

14 – 22 พ.ค. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

28 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 26,900 26,900 26,900 10,900 5,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
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3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (35 ดอลลารส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ดอลลารส์หรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวน
สทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 


