
   
   
   

  

 QE3IST-W5002   หนา้ 1 จาก 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13615 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

• เทีย่วอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดนคาบเกีย่ว 

2 ทวปี 

• ชมทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  

มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

• ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุ

คาเล (Pamukkale) 

• ชมของล า้คา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi 

Palace)  ทีย่ ิง่ใหญ ่

• (Option) ขึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี 

(Cappadocia)ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันา่

อศัจรรย ์

 

 

Beautiful 

Lavenders 

ตรุก ี 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 

เดนิทาง : มถินุายน – สงิหาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 31,900.-  
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       ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  06-15, 13-22 ม.ิย. 62  31,900.- 

วนัที ่  15-24, 22-31, 29 ส.ค.-07 ก.ย. 62 32,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 
เตหะราน – อสิตลับลู– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนี า้เงนิ – 
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  ✈     O  O 

GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่ง
เก็บน า้ใตด้นิ เยเรบาตนั – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - 
เฟอรร์ ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 

O O O 

IDKALE 
RESORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – 
วหิารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ O O O 

ROYAL 
PALACE 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี–  
ทุง่ลาเวนเดอร ์- ปามคุคาเล   O O O 

NINOVA 
THERMAL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ O O O 
OZKAYMAK 

PARK 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา –  
คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง O O O 

BUYUK 
AVANOS 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 คปัปาโดเกยี – องัการา่ O O O 
SERGAH 

หรอืเทยีบเทา่ 

9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน O ✈ ✈ 
 

10 เตหะราน – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 



   
   
   

  

 QE3IST-W5002   หนา้ 3 จาก 13 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทีย่วบนิที ่W5 050 

วนัที ่2 
เตหะราน – อสิตลับลู– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนี า้เงนิ – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – 

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี ่กรงุเตหะราน แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเทีย่วบนิ W5 116 

10.45 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ือ่เรยีกโบราณคอื 

ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลาง

เมอืงในยุคไบแซนไทน์ น าเขา้ชมสุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทาง

ศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่  ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์

เหม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี จากนัน้ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of 

Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิ

เคยเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น

http://bit.ly/2NMk5YE
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พพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  น าท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่ม

ทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปี

ยโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงั

เป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของ

บรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

ค า่        รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั           น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่3 พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่งเก็บน า้ใตด้นิ เยเรบาตนั – 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - เฟอรร์ ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสดุหรูหราอลังการทีทุ่่มสรา้งคดิ

เป็นเงนิในปัจจบุนัถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะ

แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านชมพระราชวงัทอปกาปึ 

(Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบัน

พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเช่น 

เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมได ้

ทัง้หมด) จากนัน้เขา้ชมอ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครอสิตันบลู สามารถ

เก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 

140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค์ มเีสากรกีตน้สงูใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมี

เสาตน้ทีเ่ด่นมากคือ เสาเมดูซา่ อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงค์เก็บน ้า

ขนาดใหญ ่

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย น าท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่

ของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้น าท่านลงเรอื

เฟอรร์ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) 

ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แต่

สลุตา่นอาหเ์ม็ดที ่2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ีเ่มือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นทีต่ัง้ของ



   
   
   

  

 QE3IST-W5002   หนา้ 5 จาก 13 

 
 

สมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยัง

ชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพือ่บบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

ค า่        รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IDKALE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ –  

คซูาดาส ึ

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรุง

ทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานคัคาเล ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่วแห่งหนึง่ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมน่ ้าไคซสู 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีส่งู ซึง่มกัจะเป็นเนนิ

เขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยูบ่นทีร่าบ

เบือ้งล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ทีว่หิาร

บชูาเทพเจา้ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้านตา่งส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ 

ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมอืงดา้นล่าง  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไป

เมอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) 

ค า่        รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5 
คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– ทุง่ลาเวนเดอร ์–  

ปามคุคาเล   

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญแ่ละงดงามจนกระทั่ง

จารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบรูณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนน

ทุกสายปดูว้ยหนิออ่น ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแห่งนี้มี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่ง

ปัญญา เทพแีหง่คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพทีั ้ง 4 

องคน์ีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดน้ ากลับไปออสเตรยีและตัง้แสดง

อยู่ทีพ่พิธิภัณฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้ม

ดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดับขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้ง
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เป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี้ จากนัน้น าท่านเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of 

Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูก

คน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย น าท่านเยีย่มชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนังคุณภาพด ี

ใหท้่านมเีวลาเลือกซือ้ ผลติภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย  น าท่านเดนิทางสู่ทุ่งลาเวนเดอร ์

(Lavender) บรเิวณหมู่บา้น Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอรท์ีม่ ี

ความกวา้งถงึกวา่ 30 ตารางกโิลเมตร ซึง่โดยปกตจิะออกดอกบานสะพร ัง่ใหท้า่นไดช้ม 

ในชว่งเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม ของทุกปี (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) โดยดนิแดนแถบนี้

ถอืเป็นพื้นที่หลกัในการปลูกดอกลาเวนเดอร ์กว่า 90% ของผลติภณัฑท์ ัง้หมดใน

ประเทศ ใหเ้วลาทา่นอสิระถา่ยรปูกบัทุง่ลาเวนเดอร ์ตามอธัยาศยั น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปา

มุคคาเล (Pamukkale) เทีย่วเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale)  เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวที่

เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปนู (แคลเซยีม

ออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่่างออกไปทาง

ทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ 

ลดหลั่นกนัไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาทีโ่ดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าใหป้ามกุคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกยอ่งจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไท 

ค า่       รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NINOVA THERMAL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่6  ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมปามุคคาเล ่(Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกดิ

จากน ้าแร่รอ้นทีม่แีร่ธาตุแคลเซีย่มคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็น

ชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน 

ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 

องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมนัเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมอืงปา

มุคคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ น าทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

(Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนสที ่1แห่งแพรก์ามุม ในปี 
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190 ก่อนครสิตก์าล สถานที่แห่งนี้มแีผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีน

อาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลสิเป็นบ่อน ้ าที่ศักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล 

สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี้อกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม

ทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุก ี

ค า่         รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OZKAYMAK PARK หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่7 คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้ม

ทัง้ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิีชวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  น าท่านเขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซ ึง่เชือ่กนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกได ้

ว่าเป็นผูช้ักชวนคนทีนั่บถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บน

ความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกนั 

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอัน

น่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ

ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสา

รปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนได ้

ชือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี

ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

 
ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่า่ต ืน่

ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั       น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BUYUK AVANOS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8 คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - องัการา่ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใช้
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าข ึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคา

โดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์บั

หวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเทา่น ัน้) 

** ส าหรับท่านทีไ่มไ่ดจ้องทัวรบ์อลลูน ตอ้งรอคณะอยู่ทีโ่รงแรม น าคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืง

เกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air 

Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดขีอง

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตุรก ีเมอืงแห่งมนต์

เสน่หท์ีผ่สมผสานกันระหว่างยโุรปและตะวันออกกลางอยา่งลงตัว เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะโรมัน 

และมัสยดิในศลิปะไบเซนไทน์ น าท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรา้งใน

ศลิปะนีโอออตมาน เมื่อปี 1967 และถือเป็นมัสยดิที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงอังการ่า  จากนั้นน า

เดนิทางสูส่สุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกู ้อสิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้

สาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดคีนที ่2 ของ

ตุรกดีว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ใน

ธนบตัรตรุกทีีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรปู Anitkabir ดว้ย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SERGAH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิองัการา เอเซนโบกา้   

11.00 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่W5 119  

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี ่กรงุเตหะราน แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่W5 051 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ 
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หมายเหต ุ

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : Beautifull Lavenders 

ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
ก าหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

06-15 ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 17,900.- 5,900.- 

13-22 ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 17,900.- 5,900.- 

15-24 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

22-31 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 

29 ส.ค. – 07 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 18,900.- 5,900.- 
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หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่ตรุก ี

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ        

      คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

3.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

      สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

      สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

      คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

2.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4.  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5.  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7.  คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
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         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ 

     จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,     

     คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (40 USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD ) 

7.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 



   
   
   

  

 QE3IST-W5002   หนา้ 13 จาก 13 

 
 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท    

    และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ 

    เลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  

    คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุล 

     ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 
 


