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เสน้ทางท่องเที�ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินอาชกาบตั(ประเทศเตริก์เมนิสถาน)  

 

 

 

 

 



 

����  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น � ประตูทางเขา้ �  

เคานเ์ตอร ์D สายการบินเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  

���� ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines(T5)  

เที�ยวบินที� T5 646 

วนัที�สอง   สนามบินอาชกาบตั(ประเทศเตริก์เมนิสถาน) - สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี – เมืองอิส

ตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต - เมืององัการา 

 

 

 

 

 

 

04�0  ถึง สนามบินอาชกาบตั ประเทศเตริก์เมนิสถาน (แวะเปลี�ยนเครื�อง)  

0735  ออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตนับล ูประเทศตรุกี โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines(T5)  

   เที�ยวบินที� T5 ��� 

����  ถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี ตรวจคนเขา้เมืองประเทศตรุกี นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล 

(Istanbul)(45.7km/50 min.) เมืองสาํคญัอนัดบัหนึ�งของประเทศ เดิมชื�อคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมือง

ที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั�งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งทาํใหอิ้สตนับลูเป็นเมืองสาํคญั
เพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั�งอยูใ่น � ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั�ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั�งอ
นาโตเลีย)นําทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั(Bosporus cruiser) จุดที�บรรจบกนัของทวีปยุโรปและ
เอเชีย ซึ�งทาํใหป้ระเทศตุรกีไดร้บัสมญานามวา่ ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุด
ยุทธศาสตรส์าํคญัเนื�องจากเป็นเสน้ทางเดินเรือที�เชื�อมทะเลดาํทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที�ตั�ง
เรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที�สาํคญัคือสะพาน แขวน
บอสฟอรสั เชื�อใหร้ถยนตส์ามารถวิ�งขา้มฝั�งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.���� มีความยาวทั�งสิ� น 
�,��� เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนที�ยาวเป็นอนัดบั � ของโลกในสมยันั�น (ปัจจุบนัตกไปอยูอ่นัดบั
ที� ��) ขณะที�ล่องเรือพรอ้มดื�มดํ �ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึ�งสามารถมองเห็นไดไ้มว่า่จะเป็นพระราชวงั
โดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที�สรา้งไดส้วยงามตระการตา หลงัจากขึ� นฝั�งเราจะนําท่าน
เดินทางสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื�องเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื� อของฝากไดใ้น
ราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นของที�ระลึก เครื�องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ� นชื�อและถั �ว
หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 
**สินคา้ของฝากแนะนาํยอดฮิต: เตอรกิ์ช ดีไลท ์(Turkish Delight) คนทอ้งถิ�นในตรุกีเรียกกนัว่าโล

คุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋ที�ประกอบขึ� นจากแป้งและนํ�าตาล มกัจะมีอลัมอนด ์ถั �วพิสทา

ชิโอ วอลนทั แมคคาเดเมียผสมดว้ยกนั โดยส่วนมากหนา้ตาจะมีสีชมพูเขม้เสิรฟ์คลุกเคลา้กบันํ�าตาล

ไอซิ�ง 

 

 

 



 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย    นําท่านเดินทางสู่ เมืององัการา (Ankara)(449km/4.30hrs.) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็น

เมือง 
ที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับลู ตั�งอยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็นเมืองที�มี
ความสาํคญัทั�งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศนูยก์ลางของรฐับาลตุรกี และเป็นที�ตั�งของสถานทตู
ประเทศต่าง ๆ องัการายงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟทาํใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย 
สินคา้ที�มีชื�อเสียงของเมืองคือผลิตภณัฑจ์ากขนโมแฮรที์�ไดจ้ากแพะองัโกรา ขนองัโกราที�ไดจ้ากกระต่ายองัโก
รา แมวองัโกรา ลกูแพร ์นํ�าผึ� ง และองุ่นทอ้งถิ�น 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหาร 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั The Ankara Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม   เมืององัการา -เมืองคปัปาโดเกีย - Salt lake – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ เมืองเกอเรเม - นครใตด้ิน 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia)(308km./3.30hrs.) ชื�นชมดินแดนที�มีภูมิประเทศ

อนัน่าอศัจรรยซึ์�งเกิดจากลาวาภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื� นที�เป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี เมื�อวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดินเรื�อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภมูิประเทศที�งดงาม แปลกตาและ
น่าอศัจรรย ์ดั �งสวรรคบ์นดิน จนไดชื้�อวา่ “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตั�งจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี แวะถ่ายรูปทะเลสาบเกลือ 

(Salt lake) (km./hrs.) ทะเลสาบซอล เป็นทะเลสาบเกลือที�ขาวสะอาดทะเลสาบที�ขึ� นชื�อในเรื�องของวิว

ธรรมชาติที�แสนแปลกใหมจ่ากพื� นทะเลสาบที�เป็นเกลือทั�งแอ่ง จนท่านสามารถเดินวิ�งบนทะเลสาบไ 
เที�ยง บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย    นําทุกท่านเยี�ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ที� เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ�งยเูนสโกขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. � ซึ�งเป็นความคิดของชาวคริสตที์�
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของ
ชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์นําทุกท่านเดินทางสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ที�ไดร้บั
การขึ� นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์
เชื�อมต่อถึงกนัเป็นสถานที�ที�ผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัที�ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือ
ศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นที�มีขนาดใหญ่ แต่ละชั�นมีความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั�ง
หอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม มีบ่อนํ�าและระบบระบายอากาศ 
 
 
 



 
 

 
คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหาร **พรอ้มกบัชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly dance) การแสดงพื� นเมืองของ

ตรุกีอนัลือชื�อที�น่าตื�นตาตื�นใจ** 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํ�า Goreme Kaya Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�   Hot Air Balloon – เมืองคอนยา่ – เมืองปามุคคาเล ่- พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 

  

 

 

����  Hot Air Balloon สาํหรบัท่านที�สนใจจะขึ� นบอลลนู พรอ้มกนั ณ บริเวณลอ๊บบี�  ของโรงแรม ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณไป-กลบั � ชม. และอยูบ่นบอลลนู ประมาณ ��-�� นาที **(ทวัรน์ั �งบอลลนูนี� ไม่รวมอยูใ่น

รายการทวัร ์ค่าขึ� นบอลลนูท่านละ ��� ดอลล่าสหรฐัและรบัชาํระดว้ยเงินสดเท่านั�น บริษทัตวัแทนผู ้

ใหบ้ริการทวัรบ์อลลนูในตุรกีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แตส่าํหรบัประกนัภยัที�ทาํจากเมืองไทย ไม่

ครอบคลมุการขึ� นบอลลนู และเครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั�นการเลือกซื� อ Optional Tour รายการนี�

ขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของแต่ละท่าน)**                           

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

นําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยั ซึ�งหุบเขา
ดงักล่าวมีรพูรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั �วทั�งภเูขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อาศยั และ
ถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณที�สงูที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั�นในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้าํหนา้ที�เป็น
ป้อมปราการที�เกิดขึ� นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  นําท่าน ชมโรงงานทอพรม  

โรงงานเซรามิค เครื�องปั�นดินเผา เครื�องประดบั อิสระใหทุ้กท่านเลือกซื� อสินคา้และของที�ระลึกตาม
อธัยาศยั 
จากนั�นออกเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (Konya)(236km./2.50hrs.) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซล

จคูในช่วงปี ค.ศ. ����-���� รวมทั�งยงัเป็นศนูยก์ลางที�สาํคญัของภมูิภาคแถบนี� อีกดว้ย ระหวา่งทางให้
ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆที�งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั�งทางของประเทศ  แวะ
ถ่ายภาพกนัที� พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานที�นักบวชใน  ศาสนาอิสลามทาํ

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ�งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รมูี� อาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท  

เที�ยง บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย    นําท่านเดินทางต่อสู ่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)(393km./4.46hrs.) เมืองที�มีนํ�าพุ เกลือแร่รอ้นไหล      
    ทะลุขึ� นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที�ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกขึ� นกึ�ง 
   สถาปัตยกรรม   
คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหาร 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  Nino Thermal Hotel หรือเทียบเท่า 



วนัหา้  เมืองโบราณเฮียราโพลิส - วิหารอพอลโล เนโครโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคูซาดาซี – 

เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี - เมืองไอวาลิค 

  

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

นําท่านเดินทางสู ่เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบริเวณที�

เป็นนํ�าพุเกลือแร่รอ้น ซึ�งเชื�อกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษาโรค เมื�อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองนี�
เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ั �วไป บางส่วนยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร 
เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล เนโครโพลิส (Necropolis)หลุมศพของผูม้ี

อิทธิพลในสมยัโบราณ เป็นตน้ จากนั�นนําชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ�าพุ
เกลือแร่รอ้นนี� ไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ�าตกสีขาวเป็นชั�นๆหลายชั�นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียม
ทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมาก 

เที�ยง บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย    นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(Kusadasi)(���km./3.30hrs.) หรืออีกชื�อหนึ�งที�นักท่องเที�ยวรูจ้กักนัวา่  
เกาะนก ตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝั�งทะเลอีเจียน เป็นท่าเรือสาํคญั เรือที�ล่องทะเล
อีเจียนจอดที�คซูาดาซึเพื�อใหนั้กท่องเที�ยวไปเที�ยวเมืองเอเฟซุส นอกจากนี�  ยงัเป็นเมืองตากอากาศและเล่น
กีฬาทางนํ�าที�นิยมแพร่หลาย ทั�งยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งขึ� นชื�ออีกดว้ย ชอ้ปปิ� งที� โรงงานผลิตเครื�องหนงั 

(Leather Factory) ซึ�งประเทศตุรกีเป็นประเทศที�มีฐานการผลิตเครื�องหนังคุณภาพสงูที�สุดอนัดบัตน้ๆของ
โลก ทั�งยงัผลิตเสื� อหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกดว้ย อิสระให้
ท่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเครื�องหนัง 
 
  
 
 
 
 
 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที�มีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมือง
หนึ�ง เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ�งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองซึ�งรุ่งเรืองขึ� นในศตวรรษ
ที� 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและ
กษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุสขึ� นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบน
ถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้ง
เมื�อสมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้ม
ไดก้วา่ 30,000 คน ซึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี�  นําท่านชม หอ้ง



อาบนํ�าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที�ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนันี�  
หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สรา้งโดยติเบริอุส จลิูอุส 
อาควิลา อุทิศใหก้บับิดา ชื�อ ติเบริอุส จลิูอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาที�ทาํจากหิน
เอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี�  หลงัจากนั�นนําท่านเดินทางไป ชมบา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ�งเชื�อ

กนัวา่เป็นที�สุดทา้ยที�พระแมม่ารีอาศยัอยูแ่ละสิ� นพระชนมใ์นบา้นหลงันี�  นําท่านเดินทางสู ่เมืองไอวาลิค 

(Ayvalık)(245Km./  3.1� hrs.) เป็นเมืองชายทะเลที�ตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องชายฝั�งทะเลอีเจียน
ของตุรกี เป็นเขตของBalıkesir Province ใจกลางเมืองAyvalıkลอ้มรอบไปดว้ยหมูเ่กาะของหมูเ่กาะAyvalıkซึ�ง
หนัหนา้เขา้หาเกาะ Lesbos ในเกาะกรีกใกลเ้คียง 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหาร 

นาํท่านขา้สู่ที�พกั  Grand Temizel Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัหก  เมืองชานคัคาเล่ – ชมเมืองโบราณทรอย – มา้โทรจนั – อิสตนับูล 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล่ (Canakkale)(177km./ 2.35hrs.) เป็นเมืองท่าที�มีความสาํคญัอีก
แห่งหนึ�งของตุรกี มีดินแดนอยูใ่นยุโรปและเอเชียเช่นเดียวกบัอิสตนับลู เมืองนี� เป็นส่วนหนึ�งของ
ประวติัศาสตรข์องสงครามโลกครั�งที� 1  เพราะที�ชานัคคาเล่นี� ทหารสมัพนัธมิตรไดย้กพลขึ� นบกและทาํการ
รบในสงครามกาลิโปลี (Gallipoli)หรือ กลัป์ลิโปลี โดยในทุกๆปีจะมีการจดังานราํลึกใหก้บัผูเ้สียชีวิตในวนั 
ANZAC Day ทุกวนัที� 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกครั�งที�1 ตุรกีเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้แต่กลบัชนะใน
สงคราม กลัป์ลิโผลี จนทาํใหน้ายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (Mustafa Kemal Pasha) กลายเป็นมหา
วีรบุรุษสาํคญัของชาติ ซึ�งต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือคือ อตาเติรก์ บิดาแห่งชาติตุรกี ชมเมือง

โบราณทรอย (troy ancient) ที�พิพิธภณัฑเ์มือง ทรอย โบราณแห่งนี� จะแสดงจุดที�ตั�งเมือง ทรอย โบราณ
จริงในยุคต่างๆ และจุดต่างๆ อยูก่ระจายทั �วไป ซึ�งรวมทั�งซากนครอนัยิ�งใหญ่แห่งปรีอมัและเฮกเตอรซึ์�ง
หลายท่านคุน้เคยไดจ้ากภาพยนตรฮ์อลลีวดูที�พระเอกแบรดพิททต่์อสูก้นักบัเฮกเตอรที์�กาํแพงเมืองอนั
ยิ�งใหญ่ เมื�อขุดคน้ไดแ้ลว้พบวา่กาํแพงเมืองแห่ง ทรอย นี� มีความ สงูและกวา้งใหญ่และหนามากจึงทาํให้
เมืองปรีอมัมีความแข็งแกร่งเป็นอยา่งมาก ในคราวนั�นกษัตริยแ์ห่งไมซีเนนามวา่ อะกาเมมนอน ไดส้ั �งให้
พลเมืองของกรีกกรีธาทพัไปบุกยึดกรุง ทรอยในสมยันั�นชื�อวา่อิลลิอุม ที�อยูใ่กลก้บัเมืองดารด์าเนลเลสอนัมั �ง
คั �ง ซึ�งสงครามแห่ง ทรอย นี� ไดใ้ชเ้วลารบยืดเยื� อถึง �� ปี (ในสมยันั�นก็คือเมื�อ �,��� รอ้ยปีก่อน) แวะ
ถ่ายรปูกบัมา้ไมเ้มืองทรอบ  (TroWooden Horse) 

เที�ยง บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul)(348km./4.30hrs.) เมืองสาํคญัอนัดบัหนึ�งของประเทศ 

เดิมชื�อคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั�งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรสั 



ซึ�งทาํใหอิ้สตนับลูเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั�งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวปียุโรป (ฝั�ง Thrace ของ
บอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั�งอนาโตเลีย)  

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหาร 

นาํท่านขา้สู่ที�พกั  Golden Way Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัเจ็ด  จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีนํ�าเงิน – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงั

ทอปกาปึ - Grand Bazaar 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 นําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม(Hippodrome) สนามแขง่มา้ของชาวโรมนั จุด
ศนูยก์ลางแห่งการท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึ� นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื�อใชเ้ป็นที�แสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ� น
ตรงกลางเป็นที�ตั�งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนั
สถานที�แห่งนี� ใชเ้ป็นที�จดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื� นที�ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ�งเป็น
ที�ตั�งของเสาโอเบลิกส�์ ตน้ คือเสาที�สรา้งในอียิปตเ์พื�อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที� � ถูกนํากลบัมาไวที้�อิส
ตนับลูเสาตน้ที�สอง คือ เสาง ูและเสาตน้ที�สาม คือเสาคอนสแตนตินที� � หลงั จากนั�นนําทุกท่านชม 
สุเหร่าสีนํ�าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าที�มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอด

ของ � จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟีย
ผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั�งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดที�ใหญ่ที�สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใช้
เวลาในการก่อสรา้งนานถึง � ปี ระหวา่ง ค.ศ.����-���� โดยตั�งชื�อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ�งก็คือ Sultan 
Ahmed นั�นเอง จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย� ใน � 

สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนา
คริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื�อประมาณคริสตศ์ตวรรษที��� ใชเ้วลาสรา้ง �� ปี เพื�อ
เป็นโบสถข์องศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสียวอดวายหลายครั�งเพราะเกิดการขดัแยง้
ระหวา่งพวกที�นับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอาํนาจ
เหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ� นใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์�� ปี ตวัโบสถ ์� ปี เมื�อประมาณปี 
พ.ศ. ���� (ค.ศ ����) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา สิ�งของมีค่าต่างๆมา
ประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอยา่งใหญ่ทาํให้
แตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื�อสิ� นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้
โมฮมัเหม็ดที� � มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันี� ใหเ้ป็นสุเหร่า
ของชาวอิสลาม นําทุกท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace) ตั�งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซึ�งถือเป็น

เขตประวติัศาสตรที์�ไดร้บัการขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. ���� พระราชวงั
ทอปกาปึ สรา้งขึ� นโดยสุลต่านเมหเ์มตที� � ในปี ค.ศ.���� บนพื� นที�กวา้งใหญ่ถึง � ลานกวา้ง และมีอาคาร
ขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที�สรา้งพระราชวงัแห่งนี� สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์
และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในช่วงที�เจริญสงูสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี� มีราชวงศ์



และขา้ราชบริพารอาศยัอยูร่วมกนัมากถึงสี�พนักวา่คนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที�เป็นที�จดัแสดง
ทรพัยส์มบติัขา้วของเครื�องใชส้่วนพระองคเ์ครื�องเงินต่างๆ มากมาย  
 
 
 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย     อิสระใหท้่านชอ้ปปิ� งที� Grand Bazaar เป็นเป็นตลาดที�ใหญ่ และเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งในโลก อยูใ่นนครอี 
สตนับลู ก่อตั�งเมื�อปี ค.ศ. ���� โดย สุลต่านเมหเ์หม็ดที� � แห่งจกัรวรรดิออตโตมนั หลงัจากพิชิตกรุง
คอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. ���� เพื�อกระตุน้ความมั �งคั �ง ทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งซื� อขาย
แลกเปลี�ยนสินคา้ ในเสน้ทางสายไหม จากกรุงคอนสแตนติโนเปิล ไปยงัประเทศจีน นอกเหนือจากคุณค่า
ทางประวติัศาสตรแ์ละความงดงามของสถานที� ภายในตลาดยงัมีรา้นคา้และสินคา้ยี�หอ้แบรน์ดงัๆใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลือกสรร เช่น เครื�องประดบัเงิน, ทองและเทอรค์อยส,์ ไขมุ่ก, พรม และงานเย็บปักถกัรอ้ย, นาฬิกา, 
เชิงเทียน,เครื�องเทศและอื�นๆ อีกมากมาย ถึงเวลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบินอิสตนับลู 
 
 
 
 
 
 

����   เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

����  ออกเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั โดยสายการบิน  

       Turkmenistan Airlines(T5) เที�ยวบินที� T5 ��� 

วนัแปด สนามบินอาซกาบตั – กรุงเทพฯ 

����   ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาตอิาชกาบตั (แวะเปลี�ยนเครื�อง) 

����  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines(T5)   

เที�ยวบินที� ��� 

����  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ........ 
 
 

                   ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ 
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กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 
�. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการที�จะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัที�ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึงกรณีที�กองตรวจคนเขา้
เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�



ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ�ง      
�. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�. บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 
�. กรณีที�คณะไมค่รบจาํนวน �� ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการงดออกเดินทางตามเงื�อนไข โดยทางบริษัท
ฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ �� วนัก่อนการเดินทาง  
ในกรณีที�คณะไมส่ามารถเดินทางไดเ้นื�องจากคณะมีผูร้่วมเดินทางไม่ถึงกาํหนด แต่ส่วนใหญ่ของคณะมีความ
ประสงคเ์ดินทาง ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าใชจ้่ายส่วนต่างดงัต่อไปนี�  
-กรณีคณะมีจาํนวน ��-�� ท่าน เก็บเพิ�มท่านละ �,���.- บาท 
-กรณีคณะมีจาํนวน ��-�� ท่าน เก็บเพิ�มท่านละ �,���.- บาท 
-กรณีคณะมีจาํนวน ��-�� ท่าน เก็บเพิ�มท่านละ �,���.- บาท 
�. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ�งท่านใดในคณะ ไมร่บัเงื�อนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้ จะถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขในการยกเลิกการเดินทาง 
�. เมื�อท่านทาํการซื� อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้
ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั �วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง มิฉะนั�นทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ� น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั
ต่าง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วม
เดินทางเป็นสาํคญั 
�.ตั �วโดยสารที�ใชเ้ดินทางแต่ละโปรแกรมเป็นตั �วหมูค่ณะ ซึ�งระบบของสายการบินจะระบุที�นั�งให ้ไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงที�นั�งได ้หากผูโ้ดยสารท่านใดตอ้งการที�นั�งบริเวณที�ตอ้งการก่อนเดินทาง อาจจะตอ้งทาํการชาํระ
ค่าใชจ้่ายในการซื� อที�นั �งดว้ยตวัท่านเอง  โดยท่านสามารถเช็คราคาไดที้�เจา้หนา้ที�ของบริษัททวัร ์แต่ทั�งนี� ในวนั
เดินทาง ท่านสามารถทาํการเปลี�ยนที�นั�งหน้าเคาเตอรเ์ช็คอินไดอี้กครั�งในกรณีที�นั�งวา่ง และเป็นที�นั�งที�เปลี�ยนได้
โดยไมต่อ้งชาํระเงินเพิ�ม   หรือชาํระเงินเพิ�มในกรณีเป็นที�นั�งที�ตอ้งชาํระเงินเพิ�ม  
 
อตัราค่าบริการนี� รวม 
�.ค่าตั �วเครื�องบิน ชั�นประหยดั ( Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  
�.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
�.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ  
�.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
�.ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ  
�.ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ  
�.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  
(ตามเงื�อนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที�) 
กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน �,���,��� บาท   
ค่ารกัษาพยาบาลเนื�องจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  ���,��� บาท  
�.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

 

อตัรานี� ไม่รวม 



�.ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง  
�.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื�องดื�มที�สั �งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า
นํ�าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า �� ก.ก.และมากกวา่ � ชิ� น,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
�.ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
�.ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ� นราคา  
�.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น และทิปหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน �� EUR ต่อท่านตลอดทริป  
�.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที�สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 
�.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  
** ค่าทิปโปรดชาํระกบัเจา้หนา้ที�ที� สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั�งสิ� น �� EUR ตอ่ท่าน ** 

 

เงื�อนไขการจอง 

�.ชาํระเงินมดัจาํท่านละ ��,��� บาท ภายใน �� ชั �วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที�นั �งจะยนืยนัเมื�อไดร้บั

เงินมดัจาํแลว้เท่านั�น  
�. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูที้�เดินทาง ที�มีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ � เดือน  
�.หากท่านที�ตอ้งการออกตั �วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าที� ก่อน
ออกบตัรโดยสารทุกครั�ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที�ไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� น  
�. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า �-� ชั �วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายใน ครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ั�งหมด   
เงื�อนไขการชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที�เหลือ �� วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุาํเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง 

ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องตั �วเครื�องบินและที�นั �งบนเครื�องบิน 
�.ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํ หรือชาํระเต็มค่าตั �วเครื�องบินแลว้   หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม  ทางบริษัทไมส่ามารถขอคืนค่าตั �วเครื�องบินที�ชาํระไปแลว้ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�การเรียก
เก็บค่าตั �วเครื�องบินที�ชาํระไปแลว้ทั�งหมด   
�.หากตั �วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ ค่าใชจ้่าย
ตามที�เกิดขึ� นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ �- � เดือนเป็นอยา่งน้อย 
�.นั�งที� Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที้�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�สายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา 
เช่น  สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ �� กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูที้�มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 
และอาํนาจในการใหที้�นั�ง Long leg ขึ� นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

�.บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที�บริษทัฯกาํหนดไว ้(�� ท่านขึ� นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื�น

ที�เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  



�.บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด กรณีที�เกิดเหตุจลาจล สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภเูขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เนื�องจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ  
�.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ
เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั�งนี� ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั �ว  
�.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 

ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 
�.เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ � เตียง 
�.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมูิตํ �า  
�.กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ� นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
�.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะ
ทดัรตั และไมม่ีอ่างอาบนํ�า ซึ�งขึ� นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 
 
 

 

 

 


