
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HILIGHT 
• เที�ยวอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดนคาบเกี�ยว 

2 ทวปี 

• ชมทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิ�งใหญ่

ที�สดุในเอเชยี 

• ตื�นตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุ

คาเล (Pamukkale) 

• ชมของลํ Kาคา่ในพระราชวงัทอปกาปึ 

(Topkapi Palace)  ที�ย ิ�งใหญ ่

• (Option) ขึKนบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี 

(Cappadocia)ชมดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอนั

Beautiful 
Lavenders 

ตรุก ี 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
เดนิทาง : มถินุายน – สงิหาคม 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 31,900.-  
 

ทวัร์โค้ด BHT9190829 



 

 

        กาํหนดการเดนิทาง 

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 คํ�า โรงแรมที�
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 
เตหะราน – อสิตลับลู– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํี Kาเงนิ – 
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  ✈     O  O GOLDEN WAY 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่ง
เก็บนํ Kาใตด้นิ เยเรบาตนั – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - 
เฟอรร์ ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 

O O O 
IDKALE 
RESORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – 
วหิารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ O O O 

ROYAL 
PALACE 

หรอืเทยีบเทา่ 

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

NINOVA 
THERMAL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ O O O 
OZKAYMAK 

PARK 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา –  
คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง 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 กรงุเทพ  

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที#คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ที�ยวบนิที� W5 050 

วนัที� 2 
เตหะราน – อสิตลับลู– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํี Kาเงนิ – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – 

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี# กรงุเตหะราน แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

09.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเที#ยวบนิ W5 116 

10.45 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิ#นชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชั#วโมง) ผา่นขั 0นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัุรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื#อเรยีกโบราณคอื 

ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั 0งอยู่หนา้สุเหร่าสีนํ0าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลาง

เมืองในยุคไบแซนไทน์ นําเขา้ชมสุเหร่าสนํี Kาเงนิ (Blue Mosque) สถานที#ศักดิ6สทิธิ6 ทาง

ศาสนา ที#มคีวามสวยงามแห่งหนึ#ง  ชื#อนี0ไดม้าจากกระเบื0องเคลอืบสนํี0าเงนิที#ใชปู้ตลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึ0นบนพื0นที#ซ ึ#งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์

เหม็ตที# 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั 0งหมด 7 ปี จากนั0นชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of 

Hagia Sophia) หรอืชื#อในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิ

เคยเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี#ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ#งกอ่สรา้งที#ย ิ#งใหญท่ี#สดุแหง่หนึ#ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ#งมหัศจรรยข์องโลก

ยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที#ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที#ดีที#สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  นําท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึ#งเป็นชอ่งแคบที#เชื#อม

ทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั 0งสิ0น  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั 0งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวปี

ยโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัที#นี# นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตร์ที#สําคัญยิ#งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของ

บรรดาเศรษฐ ีซึ#งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั0งสิ0น ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า  

ที�พกั           นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 3 พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่งเก็บนํ Kาใตด้นิ เยเรบาตนั – 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - เฟอรร์ ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

จากนั0นนําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที#ทุ่มสรา้งคดิ

เป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึ#งใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะ

แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม จากนั0นนําท่านชมพระราชวงัทอปกาปึ 

(Tokapi Palace) ซึ#งในอดีตเคยเป็นที#ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบัน

พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตทิี#ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันลํ0าค่าอาท ิเช่น 

เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื#องลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื#องทรง

ของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะทําใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้

ทั 0งหมด) จาก นั0น เข้าช มอ่างเก็บ นํ Kาใต้ด ิน เย เรบาต ัน  (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ#งเป็นอุโมงค์เก็บนํ0าที#มีขนาดใหญ่ที#สุดในนครอสิตันบูล สามารถ

เก็บนํ0าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ0นตั 0งแต่ครสิตศ์ตวรรษที# 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 

140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่คํ0าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมี

เสาตน้ที#เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บนํ0า

ขนาดใหญ ่

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครื#องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื0อ

ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื#องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึ0นชื#อ

ของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั#วพทิาชโิอซึ#งมใีหเ้ลอืกซื0อมากมาย จากนั0นนําทา่นลงเรอื

เฟอรร์ ี�ขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) 

ซึ#งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตั 0งแต่

สลุตา่นอาหเ์ม็ดที# 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึ0นที#นี#เมื#อปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นที#ตั 0งของ

สมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครั 0งที# 1 เมื#อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยัง

ชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพื#อบบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า  

ที�พกั        เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม IDKALE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ –  

คซูาดาส ึ

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กบัมา้ไมจ้ําลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบันกรุง

ทรอยตั 0งอยู่ในเมอืงชานคัคาเล ซึ#งเป็นเมอืงศูนยก์ลางการท่องเที#ยวแห่งหนึ#ง จากนั0นนําท่าน

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั 0งอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอเีจียน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมนํ่0าไคซสู 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 



 

บา่ย ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีที#มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึ#งมสีถานที#

ท่องเที#ยวที#สําคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนที#สงู เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ#งผูต้ั 0งถิ#นฐานในสมัยนั0นมักเลอืกที#สงู ซึ#งมักจะเป็นเนนิ

เขาที#ดา้นหนึ#งเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที#เตบิโตรุง่เรอืงอยู่บนที#ราบ

เบื0องล่างที#รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี0 โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื0นที#วหิาร

บชูาเทพเจา้ สถานที#ศักดิ6สทิธิ6 พระราชวังและพื0นที#ใชง้านตา่งสําหรับกษัตรยิแ์ละชนชั 0นสงูเทา่นั0น 

ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั#วไปจะอยู่ในส่วนของเมอืงดา้นล่าง  จากนั0นนําท่านออกเดนิทางไป

เมอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 5 

คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– ทุง่ลาเวนเดอร ์–  

ปามคุคาเล   

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที#ย ิ#งใหญแ่ละงดงามจนกระทั#ง

จารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ#งใหญท่ี#สดุในเอเซยี” เมอืงโบราณที#สมบรูณ์และมั#งคั#งที#สดุ ถนน

ทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนี0มี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่ง

ปัญญา เทพแีห่งคณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพทัี 0ง 4 

องคน์ี0เป็นของจําลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลับไปออสเตรยีและตั 0งแสดง

อยู่ที#พพิธิภัณฑ์กรุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ#งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจง้ที#ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้ม

ดว้ยที#นั#งชมไลร่ะดับขึ0นไป ปัจจบุันยังสามารถใชง้านไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้ง

เป็นครั 0งคราว หอ้งอาบนํKาแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที#ยังคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอนํ0าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี0 จากนั0นนําท่านเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of 

Virgin Mary) ซึ#งเชื#อกันวา่เป็นที#สดุทา้ยที#พระแมม่ารมีาอาศัยและสิ0นพระชนมใ์นบา้นหลังนี0 ถกู

คน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชื#อ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย นําท่านเยี#ยมชมโรงงานหนังชั 0นนํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสื0อหนังคุณภาพด ี

ใหท้่านมีเวลาเลือกซื0อ ผลติภัณฑ์เสื0อหนัง ตามอัธยาศัย  นําท่านเดนิทางสู่ทุ่งลาเวนเดอร ์

(Lavender) บรเิวณหมู่บา้น Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอรท์ ี�ม ี

ความกวา้งถงึกวา่ 30 ตารางกโิลเมตร ซึ�งโดยปกตจิะออกดอกบานสะพร ั�งใหท้า่นไดช้ม 

ในชว่งเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม ของทุกปี (ขึKนอยูก่บัสภาพอากาศ) โดยดนิแดนแถบนีK



 

ถอืเป็นพืKนที�หลกัในการปลูกดอกลาเวนเดอร ์กว่า 90% ของผลติภณัฑท์ ัKงหมดใน

ประเทศ ใหเ้วลาทา่นอสิระถา่ยรปูกบัทุง่ลาเวนเดอร ์ตามอธัยาศยั นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปา

มุคคาเล (Pamukkale) เที�ยวเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale)  เป็นนํ0าตกหินปูนสีขาวที#

เกดิขึ0นจากธารนํ0าใตด้นิที#มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ#งเป็นที#มแีรห่นิปนู (แคลเซยีม

ออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที#สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที#ตั 0งอยูห่า่งออกไปทาง

ทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขึ0นมาเหนือผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ0ว เป็นแอง่ เป็นชั 0น 

ลดหลั#นกนัไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาที#โดดเดน่เป็น

เอกลักษณ์ยากจะหาที#ใดเหมอืน จนทําใหป้ามกุคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกยอ่งจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื#นๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบนํ0าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไท 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก NINOVA THERMAL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 6  ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชมปามุคคาเล ่(Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ#งเกดิ

จากนํ0าแร่รอ้นที#มแีร่ธาตุแคลเซี#ยมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็น

ชั 0นนํ0าตก มีสขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึ#งนํ0าแร่ที#ไหลลงมาแต่ละชั 0นจะแข็งเป็นหนิปูน 

ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นํ0าแร่นี0มีอุณหภูมติั 0งแต่ประมาณ 35 – 100 

องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามาดื#ม เพราะเชื#อว่ามีคุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาว

โรมันเชื#อวา่นํ0าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมอืงปา

มุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื#นๆ นําทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

(Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที#บําบัดโรค กอ่ตั 0งโดยกษัตรยิย์ูเมเนสที# 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 

190 ก่อนครสิตก์าล สถานที#แห่งนี0มีแผ่นดนิไหวเกดิขึ0นหลายครั 0งหลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มีคน

อาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อนํ0าที#ศักสทิธิ6 ซึ#งปัจจุบันตั 0งอยู่ในปามุคคาเล 

สถานที#สําคัญอื#นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํ0าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซึ#งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทั0งยังเป็นศนูยก์ลางที#สําคัญของภมูภิาคแถบนี0อกีดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้ม

ทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆที#งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั#งทางของประเทศตรุก ี

คํ�า         รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก OZKAYMAK PARK หรอืเทยีบเทา่     



 

วนัที� 7 คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึ#งเป็นที#หลบซอ่นจากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้ม

ทั 0งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวถิีชวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  นําท่านเขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืสํานักลมวน เริ#มก่อตั 0งขึ0นในปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซึ#งเชื#อกนัวา่ ชายคนนี0เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกได ้

ว่าเป็นผูช้ักชวนคนที#นับถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี#ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมีพื0นฐานอยู่บน

ความสมัพันธท์ี#ดรีะหวา่งกนั 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนั0นเดนิทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื#นชมดนิแดนที#มภีูมปิระเทศอัน

น่าอัศจรรยซ์ ึ#งเกดิจากลาวาภูเขาไฟที#ไหลออกมาปกคลุมพื0นที#เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ

ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื#อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรื#อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสา

รปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศที#งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั#งสวรรคบ์นดนิ จนได ้

ชื#อว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั 0งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี

คํ�า  รับประทานอาหารคํ#า 

 
ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืKนเมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชื�อที�นา่ตื�น

ตาตื�นใจ 

ที�พกั       นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก BUYUK AVANOS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 8 คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - องัการา่ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** สําหรบัทา่นใดที�สนใจขึKนบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใช้

เวลาอยู่บอลลูนประมาณ  1 ช ั�วโมง (ค่าขึKนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์ ราคา

โดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์บั

หวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและคําแนะนําเทา่น ัKน) 

** สําหรับท่านที#ไม่ไดจ้องทัวรบ์อลลูน ตอ้งรอคณะอยู่ที#โรงแรม นําคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืง

เกอเรเม (Goreme) นําท่านเข้าเยี�ยมชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ (Goreme Open-Air 

Museum) ซึ#งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ#งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี#

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ0าเป็นจํานวนมากเพื#อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื#นที#ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนั0นนําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

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



 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ6ในการที#จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที#ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที#ยวบนิ รวมถงึกรณี

ที#กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทั0งในกรณีที#ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี0าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ#ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ6ในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที#ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ6ในการเปลี#ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที#คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ6ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซื0อตามอธัยาศัย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย จากนั0นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจบุันของตรุก ีเมอืงแหง่มนต์

เสน่หท์ี#ผสมผสานกันระหวา่งยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมอืงที#เต็มไปดว้ยศลิปะโรมัน 

และมัสยิดในศิลปะไบเซนไทน์ นําท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สรา้งใน

ศิลปะนีโอออตมาน เมื#อปี 1967 และถือเป็นมัสยิดที#ใหญ่ที#สุดแห่งกรุงอังการ่า  จากนั0นนํา

เดนิทางสูส่สุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซึ#งเป็นผูนํ้าในสงครามกู ้อสิรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั 0งที# 1 ผูก้่อตั 0ง

สาธารณรัฐตรุก ีและประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดคีนที# 2 ของ

ตุรกดีว้ย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ีสรา้งขึ0นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ใน

ธนบตัรตรุกทีี#พมิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรปู Anitkabir ดว้ย 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม SERGAH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิองัการา เอเซนโบกา้   

11.00 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย เที�ยวบนิที� W5 119  

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี# กรงุเตหะราน แวะรอเปลี#ยนเครื#อง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที#ยวบนิที# W5 051 

วนัที� 10 กรงุเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ 



 

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื#อทา่นทําการซื0อโปรแกรมทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื#อนไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัKง มฉิะน ัKนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัKงส ิKน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ัKงนีKข ึKนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

โปรแกรม : Beautifull Lavenders 
ตรุก ี10 วนั 7 คนื 
โดยการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัgว 
ทา่นละ 

พักเดี#ยวเพิ#ม 
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 ไมต่อ้งทําวซีา่ตรุก ี
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 



 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัKน 

2.  หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัKง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบ       

      คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึKน 

3.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

      สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

      สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

      คณะทวัรท์ ัKงหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีKรวม 
1.  คา่ตัgวเครื#องบนิ ชั 0นประหยัด ( Economy Class) ที#ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

2.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที#ยวตามรายการ  

4.  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที#ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5.  คา่อาหารตามที#ระบใุนรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานที#ทอ่งเที#ยวตามรายการ 

7.  คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื#อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที#) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื#อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื0อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื#องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ#มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี0ยประกนัเริ#มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี0ยประกนัเริ#มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที#มอีายตุั 0งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม 7% และหัก ณ ที#จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื#องดื#มที#สั#งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ0าหนักเกนิ 

     จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ0น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,    

     คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที#สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ0ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที#สายการบนิมกีารปรับขึ0นราคา 



 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ#งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (40 USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD ) 

 

 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที#นั#งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัgวเครื#องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ6การเรยีกเก็บค่ามัดจําตัgวเครื#องบนิ ซึ#งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัgวเครื#องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ6เรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามที#เกดิขึ0นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั#งที# Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี#จะนั#งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที#สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี#มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื#นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที#เครื#องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ0าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี#มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที#นั#ง Long leg ขึ0นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที#เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที#เชค็อนิเทา่นั0น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ0นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ6 เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด 

5.บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัKงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30 ทา่นขึKนไป) เนื#องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท    

    และผูเ้ดนิทางอื#นที#เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที#เกดิจากการยกเลกิของทา่น  



 

6.กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ#งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ 

    เลื#อนการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ 0งนี0ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที#ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  

    คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัgว  

7.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื#องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที# ไมว่า่เหตผุล 

     ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ6ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัKงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื#องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี#ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีที#มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ0นมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ6ในการปรับเปลี#ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื#อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยโุรปที#มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที#เป็นหอ้งเดี#ยวอาจเป็นหอ้งที#มขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํ0า ซึ#งขึ0นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั0นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 
 

 

 

 

 


