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Best of Turkey  

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ระดบั 4 ดาว มาตรฐานตรุก ีและบนิภายใน 2 ขา  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 น าทา่นบนิตรงสูต่รุกโีดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอร ์(สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ 

เทีย่วชมดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปี 

 เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 ตืน่ตากับความอัศจรรยท์างธรรมชาตกิับปามคุคาเล (Pamukkale) 

 เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

 ชมของล ้าคา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ทีย่ ิง่ใหญ ่

  (Option) ขึน้บอลลนูชมภูมทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) 

  เพือ่ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟ 

 

 

ราคาเร ิม่ตน้   42,900.- 



 

โคด้ทวัร ์TGT-4 

         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  12-19 ส.ค. 61 42,900.- 

วนัที ่  3-10, 10-17, 16-23 ก.ย. 61 42,900.- 

วนัที ่  1-8, 5-12 ต.ค. 61   42,900.- 

วนัที ่  3-10, 9-16, 20-27, 23-30 พ.ย. 61 42,900.- 

วนัที ่  6-13, 13-20 ธ.ค. 61 42,900.- 

  

 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2. อสิตนับูล – อชิเมยีร ์– บา้นพระแมม่าร ี– เอเฟซสุ – คซูาดาซ ึ ✈ O O CARINA 

3. คซูาดาซ ึ– ปามุคคาเล – เฮยีราโพลสิ O O O NINOVA TERMAL 

4. 
ปามุคคาเล – คอนย่า – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี –  

โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
O O O TASSARAY 

5. คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – อสิตนับูล O O O 
RAMADA ENCORE 

BAYRAMPASA 

6. ฮปิโปโดม– สเุหร่าสนี ้าเงนิ – ฮาเยยีโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                               O O O 
RAMADA ENCORE 

BAYRAMPASA 

7. 
พระราชวังโดลมาบาเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาปึ 

– ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์– สนามบนิ 
O O ✈  

8. อสิตนับูล - กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

20.00 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  8 เคาน์เตอร ์S ของสาย

การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK 69 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.45 น. และ 

ถงึอสิตนับลู เวลา 06.05 น. *** 

วนัที ่2: อสิตนับูล – อชิเมยีร ์– บา้นพระแมม่าร ี– เอเฟซุส – คซูาดาซ ึ

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับลู ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าคณะเดนิทาง

สู ่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2310 
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***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ TK 2312 เวลา 

08.00 น. และถงึอสิตนับลู เวลา 09.10 น. *** 

08.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีร ์น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโต

เลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรีกที่

มีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ว ิหารอะโครโปลิส 

(Acropolis)  นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้

ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซ ึง่มักจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของ

มหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรืองอยู่บนทีร่าบเบื้องล่างทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดย เมอืงดา้นบน 

(upper town) จะเป็นพื้นทีว่หิารบูชาเทพเจา้ สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์พระราชวังและพื้นที่ใชง้านต่าง

ส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึ

ว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเซยี” เมืองโบราณทีส่มบูรณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปู

ดว้ยหนิอ่อน ชมหอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนี้มีทางเขา้ 3 ทาง โดย

บรเิวณประตทูางเขา้มรีูปแกะสลกัเทพ ี4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก ่เทพแีห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี

แห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพทีัง้ 4 องคน์ี้เป็นของจ าลอง สว่นของจรงินัก

โบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลับไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ที่พพิธิภัณฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรง

ละครเอเฟซุส ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดบัข ึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้าน

ไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชมโบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิตท์ีอ่อกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดนิแดนอนาโต

เลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจุบนัน าทา่นเขา้ชบา้นของพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนั

ว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศัยและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชี

ตาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-

1824 หลังจากนัน้ น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้ เสือ้หนังคณุภาพด ีพรอ้มแบบดไีซนท์ีท่นัสมัย 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  CARINA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: 
คซูาดาซ ึ– ปามคุคาเล – เฮยีราโพลสิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) น าท่านชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรอื

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซ ึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มา

ตกตะกอนเกดิเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ที่

ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมิ

ตัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามี



 

โคด้ทวัร ์TGT-4 

คณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบัน

เมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอืน่ๆ 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ู

เมเนสที ่1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานทีแ่ห่งนี้มีแผ่นดนิไหวเกดิข ึน้หลายครัง้หลังปี 

ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศยัอยู่อกี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อน ้าทีศ่กัสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในปา

มุคคาเล สถานทีส่ าคญัอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NINOVA TERMAL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ปามคุคาเล – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกน าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซ ึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางให ้

ท่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรก ี   

ระหว่างทางแวะชม  ”คาราวานสไลน”์  ทีพ่ักกองคาราวานในอดตีของสลุต่านฮานี (Sultan Han 

Caravanserai) ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 

ประตทู าดว้ยหนิอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่นบรเิวณอื่นจัดเป็นครัว หอ้งน ้า และ

หอ้งนอน 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน เร ิม่ก่อตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซ ึง่เชือ่กนัว่า ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกได ้

ว่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ใหเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บน

ความสมัพันธท์ีด่รีะหว่างกนั หลงัจากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ดนิแดนทีม่ี

ภมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยท์ีเ่กดิจากลาวาภเูขาไฟ ระหว่างทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตทิีแ่ปลก

ตาสวยงามยิง่นัก 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่า่ต ืน่ตาตืน่

ใจ 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม TASSARAY หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – อสิตนับูล 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลา



 

โคด้ทวัร ์TGT-4 

อยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 

230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทาง

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่น ัน้) ** 

น าทา่นชมเมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจาก

ลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลา

ผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่อง

ลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่ง

สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แลว้น าท่านชมนครใต้ด ิน 

(Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซ ึง่เป็นทีห่ลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึ

พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยมชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ (Goreme 

Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาว

ครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

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

ตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

19.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล โดย TK 2009 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.20 น. และ 

ถงึอสิตนับูล เวลา 21.50 น. *** 

21.05 น. ถงึสนามบนิ อสิตนับูล จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: 
ฮปิโปโดม– สุเหรา่สนี า้เงนิ – ฮาเยยีโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                               

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโป

โดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมืองในยุคไบ

แซนไทน ์น าชม สเุหรา่สนี า้เงนิ  (Blue Mosque)  สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่ีความสวยงาม

แห่งหนึง่  ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บน

พื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้ง

ทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้ชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชือ่ในปัจจุบัน 

พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธ

ดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถือเป็นส ิง่ก่อสรา้งที่ย ิง่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่ง 

และ ถอืเป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และ

นับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเขา้ชมอ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The Underground 

Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครอสิตันบูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 

ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายใน

อุโมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระ

ใหท้า่นถา่ยรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่ จากนัน้น าทา่นชมตลาดสไปซ ์มาร ์

เก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่า

จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตรุก ีอย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็น

ถัว่พทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

     เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรอืบอสฟอรสั – พระราชวงัทอปกาปึ –  

ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซ ึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะ

แบบพระราชวังยุโรปกบัแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครื่อง

แกว้เจยีระไน และพรมทอผืนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่

เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความ

ยาวทัง้ส ิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของ

ทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ

ทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ ึง่

ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้ 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซ ึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่ง

ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัต ิ

อันล ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ 

และเครือ่งทรงของสลุตา่นฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้

ชมไดท้ัง้หมด) เดนิทางสู ่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนด์

บาซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัยสลุต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 

1461 ตลาดนี้กนิเนื้อทีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด 

ตัง้แตท่องหยอง เครือ่งประดบั พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้

หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก ดงันัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไว ้

คอ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก   ไดเ้วลาอันสมควร  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล 

20.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่3 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.50 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 09.45 น. *** 
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วนัที ่8: อสิตนับูล - กรงุเทพฯ 

09.40 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่

ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : Best of Turkey 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ระดบั 4 ดาว มาตรฐานตรุก ีและบนิภายใน 2 ขา 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:             12-19 ส.ค. 61  

3-10, 10-17, 16-23 ก.ย. 61  

1-8, 5-12 ต.ค. 61    

3-10, 9-16, 20-27, 23-30 พ.ย. 61  



 

โคด้ทวัร ์TGT-4 

6-13, 13-20 ธ.ค. 61  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 42,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 42,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 42,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
42,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ  19,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
50,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

โคด้ทวัร ์TGT-4 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (30 USD) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 USD) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     



 

โคด้ทวัร ์TGT-4 

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้ ้องพกัแบบหอ้งเด ี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. โรงแรมส่วนใหญ ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่

สามารถจดัหาได ้ 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้ม่สามรถหาหอ้งพักไดเ้พยีงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 

 

สอบถามผ่านไลน ์>>  คลิ๊ก 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t

