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HILIGHT 

• เทีย่วอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดนคาบเกีย่ว 

2 ทวปี 

• ชมทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  

มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

• ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามุค

คาเล (Pamukkale) 

• ชมของล า้คา่ในพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi 

Palace)  ทีย่ ิง่ใหญ ่

• (Option) ขึน้บอลลูนชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี 

(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 – สุเหรา่สนี า้เงนิ – 
สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – 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 – คูซาดาส ึ O O O 

ROYAL 
PALACE 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
คูซาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี–  
ทุง่ลาเวนเดอร ์- ปามุคคาเล   O O O 

NINOVA 

THERMAL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ปามุคคาเล – 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 ✈ ✈ ✈ 
 

 
 

 

    
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S 
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สายการบนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ทีย่วบนิที ่W5 050 

วนัที ่2 
เตหะราน – อสิตลับูล– ฮปิโปโดม – สุเหรา่สนี า้เงนิ – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – 

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมน่ี กรงุเตหะราน แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

09.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเทีย่วบนิ W5 116 

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

ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูจ่ตัุรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชือ่เรียกโบราณคอื 

ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสีน ้าเงิน เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลาง

เมืองในยุคไบแซนไทน์ น าเขา้ชมสุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ทาง

ศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสนี ้าเงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่ซ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์

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

Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิ

เคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  น าท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่ม

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

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวปี

ยุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของ

บรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

ค า่        รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั           น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่3 พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่งเก็บน า้ใตด้นิ เยเรบาตนั – 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - เฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสรา้งคดิ

เป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะ
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แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านชมพระราชวงัทอปกาปึ 

(Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบัน

พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิิธภัณฑส์ถานแห่งชาตทิี่ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาทิ เช่น 

เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรง

ของสลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมกีารปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้

ทัง้หมด) จากนั้นเขา้ชมอ่างเก็บน า้ใต้ด ินเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอสิตันบูล สามารถ

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

140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมี

เสาตน้ที่เด่นมากคอื เสาเมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน ้า

ขนาดใหญ่ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่

ของตรุก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้น าท่านลงเรอื

เฟอรร์ ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) 

ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป นับตัง้แต่

สลุตา่นอาหเ์ม็ดที ่2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นทีต่ัง้ของ

สมรภูมริบกลัลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยัง

ชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก 

ค า่        รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม IDKALE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ –  

คซูาดาส ึ

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมและถา่ยรูปคู่กบัมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรุง

ทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานคัคาเล ซึง่เป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจียน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มีสถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนที่สูง เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะเป็นเนิน

เขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เตบิโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบ

เบื้องล่างที่รายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื้นที่วหิาร
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บูชาเทพเจา้ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์พระราชวงัและพืน้ทีใ่ชง้านตา่งส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สูงเท่านัน้ 

ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมืองดา้นล่าง  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไป

เมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5 
คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– ทุง่ลาเวนเดอร ์–  

ปามุคคาเล   

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่ง

จารกึวา่ “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบูรณแ์ละมั่งคั่งที่สุด ถนน

ทุกสายปูดว้ยหนิอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งน้ีมี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่ง

ปัญญา เทพแีห่งคณุธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั ้ง 4 

องคน้ี์เป็นของจ าลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดน้ ากลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดง

อยู่ที่พพิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอนัดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้ม

ดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้ง

เป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน้ี จากนัน้น าท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มาร ี(House of 

Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ี ถูก

คน้พบอย่างปาฏหิารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าท่านเยีย่มชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนังคุณภาพด ี

ใหท้่านมีเวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑเ์สื้อหนัง ตามอัธยาศัย  น าท่านเดนิทางสู่ทุ่งลาเวนเดอร ์

(Lavender) บรเิวณหมู่บา้น Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอรท์ ีม่ ี

ความกวา้งถงึกวา่ 30 ตารางกโิลเมตร ซึง่โดยปกตจิะออกดอกบานสะพร ัง่ใหท้า่นไดช้ม 

ในชว่งเดอืนมถินุายน – สงิหาคม ของทุกปี (ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) โดยดนิแดนแถบนี้

ถอืเป็นพืน้ทีห่ลกัในการปลูกดอกลาเวนเดอร ์กว่า 90% ของผลิตภณัฑ์ท ัง้หมดใน

ประเทศ ใหเ้วลาทา่นอสิระถา่ยรปูกบัทุง่ลาเวนเดอร ์ตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปา

มุคคาเล (Pamukkale) เทีย่วเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale)  เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่

เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มีแร่หนิปูน (แคลเซยีม

ออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทาง

ทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ 
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ลดหลัน่กนัไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็น

เอกลกัษณย์ากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าใหป้ามุกคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล ่โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไท 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NINOVA THERMAL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่6  ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกดิ

จากน ้าแร่รอ้นทีม่แีร่ธาตแุคลเซีย่มคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็น

ชัน้น ้าตก มีสขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน 

ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 

องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมืองปา

มุคคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ น าทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

(Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 

190 ก่อนคริสตก์าล สถานที่แห่งน้ีมีแผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคน

อาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลสิเป็นบ่อน ้ าที่ศักสิทธิ์ ซ ึ่งปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล 

สถานทีส่ าคญัอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภูมภิาคแถบน้ีอกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม

ทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุก ี

ค า่         รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OZKAYMAK PARK หรอืเทยีบเทา่     

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

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้ม

ทัง้ยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิีชีวติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  น าท่านเขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส านักลมวน เริม่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซึง่เชือ่กนัวา่ ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกได ้

ว่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นับถือศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอสิลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บน
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ความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกนั 

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนั้นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอัน

น่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ

ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสา

รปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนได ้

ชือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

 
ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตุรกอีนัลอืชือ่ทีน่า่ต ืน่

ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั       น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BUYUK AVANOS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8 คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - องัการา่ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใช้

เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าข ึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคา

โดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจ านงคก์บั

หวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าเทา่น ัน้) 

** ส าหรับท่านที่ไม่ไดจ้องทัวรบ์อลลูน ตอ้งรอคณะอยู่ที่โรงแรม น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืง

เกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เยีย่มชมพพิิธภณัฑก์ลางแจง้  (Goreme Open-Air 

Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

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

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตุรก ีเมืองแห่งมนต์

เสน่หท์ีผ่สมผสานกนัระหวา่งยุโรปและตะวนัออกกลางอย่างลงตัว เมืองที่เต็มไปดว้ยศลิปะโรมัน 

และมัสยิดในศลิปะไบเซนไทน์ น าท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรา้งใน

ศลิปะนีโอออตมาน เมื่อปี 1967 และถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงอังการ่า  จากนั้นน า

เดนิทางสูสุ่สานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถานและสสุานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกู ้อสิรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผูก้่อตัง้
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กรณุาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุุก

ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

สาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดคีนที่ 2 ของ

ตุรกดีว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ใน

ธนบัตรตรุกทีีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SERGAH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิองัการา เอเซนโบกา้   

11.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่W5 119  

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมน่ี กรุงเตหะราน แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่W5 051 

วนัที ่10 กรุงเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิดว้ยความสวสัดภิาพ 
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : Beautifull Lavenders 

ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยการบนิมาฮานแอร ์(W5) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
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.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่าตรุก ี

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ        

      คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

3.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

      สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

      สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

      คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.  คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4.  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5.  คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7.  คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ 

     จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,     

     คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (40 USD ) 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD ) 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท    

    และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ 

    เลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื  

    คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุล 

     ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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3. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 
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