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ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร์ 

วนัท่ี 2. สงิคโปร์ – อิสตลับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช - ชานคัคาเล 
วนัท่ี 3. ชานคัคาเล – ม้าไม้จําลองแหง่ทรอย – เพอร์กามมั – วิหารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ– บ้านของพระแม่มารี 
วนัท่ี 4. คซูาดาส ึ– ทุง่ลาเวนเดอร์ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย - เมืองโบราณเฮียราโพลสิ 
วนัท่ี 5. ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – นครใต้ดิน – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา - คปัปาโดเกีย 
วนัท่ี 6. คปัปาโดเกีย – เกอเรเม - องัการ่า 

วนัท่ี 7. องัการ่า -  อิสตนับูล – ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 
วนัท่ี 8. สเุหร่าสนํีา้เงิน  - สเุหร่าเซนต์โซเฟีย – อา่งเก็บนํา้ใต้ดินเยเรบาตนั – แกรนด์บาซาร์ 

วนัท่ี 9. สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบัทา่น 
21.10 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981 

 

วันที่ 2 สิงคโปร์ – อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล 
00.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
01.45 น. ออกเดินทางตอ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 392 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 31 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.50 น. และถึงอิสตนับูล เวลา 08.25  น. 
** 

07.45 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 
ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่นํา้หนกัถึง 4.5 
ตนั เคร่ืองแก้วเจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนัน้นําท่านชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi 

Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสลุต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็น
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบติัอนัลํา้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรับปรุงบางสว่น 
อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทัง้หมด) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นําทา่นลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่ง

เป็นศนูย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสูยุ่โรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาห์เม็ดท่ี 
2 ได้สร้างป้อมปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัย
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยงัช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอน
ตวัออกจากสงครามโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KOLIN หรือเทียบเท่า     

  

วันที่ 3 
ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส –  
คูซาดาสึ - บ้านของพระแม่มารี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตัง้อยู่ในเมืองชา

นัคคาเล ซึง่เป็นเมืองศูนย์กลาง นําท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย
หา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่นํา้ไคซูส ซึง่เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคญั
ของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็น
โครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมัยนัน้มักเลือกท่ีสงู ซึ่งมักจะ
เป็นเนินเขาที่ด้านหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งลา่ง
ท่ีรายล้อมปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจ้า สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
พระราชวงัและพืน้ท่ีใช้งานตา่งสาํหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในสว่น
ของเมืองด้านลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมั่ง
คัง่ท่ีสดุ ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนีมี้ทางเข้า 3 
ทาง โดยบริเวณประตทูางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหง่ความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจําลอง สว่นของจริงนกัโบราณคดี
ชาวออสเตรียได้นํากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดล้อมด้วยท่ีนัง่ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้าง
เป็นครัง้คราว ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํา้ให้เห็นอยู่
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จนถึงทุกวนันี ้ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี 
(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสดุท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์ในบ้านหลงันี  ้ถูก
ค้นพบอยา่งปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich 
ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ นําทา่นเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้นํา Leather Fashion House ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ท่ีทนัสมยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเท่า    

 

วันที่ 4 คูซาดาสึ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดินทางสูทุ่ง่ลาเวนเดอร์ (Lavender) บริเวณหมู่บ้าน Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ท่ีมีความกว้างถึงกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร ซึง่โดยปกติจะออกดอกบานสะพร่ังให้ท่านได้ชม ในช่วงเดือนมิถุนายน 
– สิงหาคม ของทุกปี (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) โดยดินแดนแถบนีถื้อเป็นพืน้ท่ีหลกัในการปลกูดอกลาเวนเดอร์ 
กว่า 90% ของผลิตภณัฑ์ทัง้หมดในประเทศ ให้เวลาท่านอิสระถ่ายรูปกับทุ่งลาเวนเดอร์ ตามอัธยาศยั นําท่าน
เดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale)    เป็นนํา้ตกหินปูนสีขาวท่ี
เกิดขึน้จากธารนํา้ใต้ดินท่ีมีอุณหภมิูประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นท่ีมีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่
ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึน้มาเหนือผิว
ดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาที่โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทําให้ปามุกคาเล่
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และเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี 
ค.ศ. 1988 สาํคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล ่โรงอาบนํา้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
 น าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํา้แร่ร้อนท่ีมีแร่

ธาตแุคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชัน้นํา้ตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมา
จากปุยฝา้ย ซึ่งนํา้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ 
นํา้แร่นีมี้อุณหภมิูตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามี
คณุสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมนัเช่ือวา่นํา้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลสิล้อมรอบ  ปัจจุบนัเมืองปามุคคาเลและ
เมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988 สําคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบําบดัโรค ก่อตัง้
โดยกษัตริย์ยเูมเนสท่ี 1แหง่แพร์กามมุ ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งนีมี้แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงั
ปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูย์กลางของเฮียราโพลสิเป็นบอ่นํา้ท่ีศกัสทิธ์ิ ซึง่ปัจจุบนัตัง้อยูใ่นปามุคคาเล 
สถานท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่า     
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วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – นครใต้ดนิ – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา - คัปปาโดเกีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 
1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางที่สาํคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทศันียภาพสอง
ข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี แล้วนําท่าน เข้าชมนครใต้ดิน 

(Underground City) ซึง่เป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยูใ่ต้ดินพร้อมสรรพ  น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานกัลม
วน เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันว่า ชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนา
อิสลาม หรือเรียกได้วา่เป็นผู้ชกัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่
บนความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา

ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พายุ ลม 
ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหินแ ละ
เสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดน
แห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแตง่ตัง้จากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แหง่แรกของตรุกี 
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ค ่า รับประทานอาหารค่ํา  
 ชมระบําหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AVRASYA HOTEL หรือเทียบเท่า     
 

วันที่ 6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** สาํหรับทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้บอลลนู
ไม่ได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ ราคาโดยประมาณ  200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนติดตอ่สอบถามแจ้งความจํานงค์กับ
หวัหน้าทวัร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการให้ข้อมลูและคําแนะนําเท่านัน้) ** สําหรับท่านท่ีไม่ได้จอง
ทวัร์บอลลนู ต้องรอคณะอยูท่ี่โรงแรม 

 
 นําคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซึง่เป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9  ซึง่เป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขดุถํา้เป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็น
ด้วยกบัศาสนาคริสต์ จากนัน้นําทา่นเข้าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery 

at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ีผสมผสาน

กนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเต็มไปด้วยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบเซนไทน์ 
ค ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BERA ANKARA หรือเทียบเท่า     

    

วันที่ 7 
อังการ่า -  อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์
เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นถ่ายรูปกบั Kocatepe Mosque Ankara สร้างในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็นมัสยิดท่ีใหญ่

ท่ีสดุแหง่กรุงองัการ่า  จากนัน้นําเดินทางสูสุ่สานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณ์สถานและสสุาน
ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้ นําในสงครามกู้  อิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผู้ ก่อตัง้
สาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีด้วย 
อนสุรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สร้างขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตรุกีท่ีพิมพ์ระหว่างปี 
1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย เดินทางสูเ่มืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองสําคญัอันดบั 
1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทําให้อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีป
ยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่า
จํานวนมากในบริเวณนัน้ จึงสง่ผลให้อิสตนับูลมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัออกไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  9   ESSENTIAL TURKEY ตรุกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY SQ                                                                [GQ3IST-SQ001] 

 

กลางวัน 
บ่าย 

รับประทานอาหารกลางวนั  
จากนัน้นําทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่เป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับทะเล
มาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่อง
แคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย   ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ข้างทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ง
ล้วนแล้วแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ จากนัน้นําทา่นเดินทางสูต่ลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาด
เคร่ืองเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากได้ในราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแห้งอนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซึง่มีให้เลอืกซือ้มากมาย   

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LIONEL หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 8 
สุเหร่าสีน า้เงนิ  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน า้ใต้ดนิเยเรบาตัน –  
แกรนด์บาซาร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยูห่น้าสเุหร่าสนํีา้เงิน เดิมเป็นลานแขง่รถม้าและศนูย์กลางเมืองในยคุไบแซนไทน์ น าท่านเข้า
ชมสุเหร่าสีน า้เงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ด้มาจาก
กระเบือ้งเคลอืบสนํีา้เงินท่ีใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านในและถกูสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดิไบเซน
ไทน์ โดยสลุต่านอาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์
โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิม
เคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็น
สิง่ก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาด
มหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งที่ดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเข้าชมอ่างเก็บน า้ใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็น

อุโมงค์เก็บนํา้ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในนครอิสตนับูล สามารถเก็บนํา้ได้มากถึง 88,000 ลกูบาศก์เมตร สร้างขึน้ตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสงูใหญ่คํา้เรียงรายเป็น
แถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นท่ีเดน่มากคือ เสาเมดซูา่ อิสระให้ทา่นถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บ
นํา้ขนาดใหญ่ เดินทางสู่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 2 แสน
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ตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากวา่ 4,000 ร้าน ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองหนงั กระเบือ้ง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลอืง สนิค้าหตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียว
เป็นอยา่งมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสนิค้าเอาไว้คอ่นข้างสงู ควรตอ่รองราคาให้มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารค่ํา 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่า     
 

วันที่ 9 อิสตันบูล - สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินอิสตัลบูล 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูส่งิคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 391 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 22 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 14.25 น. และถึงสงิคโปร์ เวลา 05.45 น. ** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ    
05.00 น. ถึงสนามบินสงิคโปร์ เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 

07.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  โดยเที่ยวบินที่ SQ970 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 22 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 07.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.40 น. ** 

08.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
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 อัตราค่าบริการ ESSENTIAL TURKEY  
ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิสงิคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

16-25 ก.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

06-15 ส.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

13–22 ส.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

20–29 ส.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

27 ส.ค.–05 ก.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

10-19 ก.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 6,900.- 

17-26 ก.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 6,900.- 

26 ก.ย.-05 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

08-17 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

15-24 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

22-31 ต.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

31 ต.ค.-09 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 6,900.- 

05-14 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 6,900.- 

12-21 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 6,900.- 

19-28 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 6,900.- 

26 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 6,900.- 

03-12 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 6,900.- 

24 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 6,900.- 

31 ธ.ค. 62-09 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 6,900.- 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องท าวีซ่าตรุกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้หนัก

เกินจากทางสายการบนิกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 
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3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (40 ดอลลา่สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบินกําหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ท่ี
นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ชําระคา่ทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  
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บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -
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8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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