
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง        เดือน กมุภำพนัธ-์มีนำคม 2562 

รำคำ 32,900.- บำท  

17-24ก.พ. 

 

รำคำ 33,900.- บำท  

02-09มี.ค./03-10มี.ค./09-16มี.ค./10-17มี.ค. 

16-23 มี.ค./17-24มี.ค./23-30มี.ค./24-31 มี.ค. 

 

รำคำ 34,900.- บำท  

30มี.ค.-06เม.ย./31มี.ค.-07เม.ย. 

 

 

 

 

 

 



เดินทำง  7-24 ก.พ. 62     รำคำ 32,900 บำท  

เดินทำง  2-9 มี.ค./3-10 มี.ค./9-16 มี.ค./10-17 มี.ค./16-23 มี.ค./17-24มี.ค./

23-30 มี.ค./24-31 มี.ค. 62   รำคำ 33,900 บำท  

เดินทำง  30 มี.ค.-06 เม.ย./31 มี.ค.-07 เม.ย. 62  รำคำ 34,900 บำท 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 

19.00 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S  ประต ู9 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ฮปิโปโดรม-สุเหรา่สนี ้าเงิน-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-อ่างเก็บน ้า 

                               ใตด้นิเยเรบาตนั-พระราชวงัทอปกาปึ-พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

04.00 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้    ให ้

ทา่นไดม้เีวลา ท าภารกจิสว่นตวั หรอืบางทา่นทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ีเ่คานเ์ตอรร์บัแลกเงนิ 

เมือ่เสรจ็ภารกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้ มุ่งหนา้สูภ่ตัตาคาร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายที่

ยาว 20 เมตร แต่กระน้ันก็ยงัสวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลกัอนัมคีวามหมายและมคีา่ยิง่ 

จากน้ันน าทา่นชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสี

น า้เงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นช ัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณเ์ด่น

อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบั

สเุหรา่ทีน่ครเมกกะ จากน้ันน าทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 

สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตี

โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ ภายในมเีสางามค า้ทีส่ลกัอยา่งวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ 

น าทา่นสู ่ อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนียน ในปี 

ค.ศ. 532 เพือ่เก็บน า้ส าหรบัใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที ่กรงุอสิตนับูล ถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซึง่สรา้งในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 หรอื เมหเ์มต

ผูพ้ชิติ ภายหลงัทีท่รงตกีรงุคอนสแตนตโินเปิล หรอื อสิตนับูลในปัจจบุนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะ

ใหเ้มอืงนีเ้ป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จงึโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวงันีข้ึน้เป็นทีป่ระทบัอยา่ง

ถาวร พระราชวงัแห่งนีม้อีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่นิเนือ้ทีเ่กอืบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพง

สงูตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา่ ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหา

สมบตัอินัล า้คา่ อาทเิชน่ เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก 

มรกต ทบัทมิ และเครือ่งทรงของสุลตา่นในแตล่ะยุคสมยั น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่

Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวฒันธรรมและทาง

วตัถขุองจกัรวรรดอิอตโตมนั ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที่

ไดร้บัการตกแตง่อยา่งสวยงาม และไม่ค านึงถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อก

รายลอ้มพระราชวงัซ ึง่อยูเ่หนืออา่วเล็ก ๆ ที ่ชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้ง

หบัตา่ง ๆ และฮาเรม็ ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตนั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

พกัคา้งคนื ที ่Golden Way Hotel 4*   หรอืเทยีบเท่า  

วนัสามของการเดนิทาง    เมอืงบูรซ์า่-มสัยดิสเีขยีว-ชอ้ปป้ิงตลาดผา้ไหม-เมอืงอซิเมยีร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบูซา่ร ์ Bursa เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของตรุกซี ึง่ห่างจากอสิตนับูล

ประมาณ 235 มพีืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชาการอาศยัอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน มี

ความส าคญัและใหญเ่ป็นอนัดบัที ่ 4 ของประเทศและเมอืงนีย้งัมชี ือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยงั

ตลาดตา่งๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซนตเ์พือ่น าไปทอเป็นพรมในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ

อาณาจกัรออตโตมาน ตัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้น

เหนือของกรงุคอนสแตนดโินเปิล น าทา่นชมความงามของ มสัยดิเกา่แกข่องเมอืงบูรซ์า่ Grand Mosque 

ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอยีดออ่น และประณีตของงานกระเบือ้งประดบัทีม่สีสีนัลวดรายทีล่ะเอยีด และ

ซบัซอ้นอยา่งพสิดาร ทัง้ลายรปูวงกลม รปูดาว ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องศาสนาอสิลาม และรปูเรขาคณิต ให ้

ทา่นไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงทีใ่นอดตีกษตัรยิท์ีเ่คยปกครองอาณาจกัรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็น

ทีฝั่งศพ และนอกจากน้ันยงัถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามรม่ร ืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมาก 

จนไดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่สีเีขยีว Green Bursa สสุานสเีขยีว Green Tomb สเุหรา่สเีขยีว หรอื Yesil 

Mosque สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหน่ึงของเมอืงเบอรซ์า ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี 

ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชือ่ Haci Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคาร

สเุหรา่มคีวามโดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบือ้งหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดานดา้นในก็ถกู

ตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนีภ้ายในสเุหรา่แห่งนีย้งัมทีีบ่รรจศุพของสลุตา่น

เมหเ์มดที ่1 และครอบครวั สถานทีแ่ห่งนีจ้งึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นสู ่ ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์า Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์าทีต่ ัง้อยูท่างภาค

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ี ซ ึง่อยูไ่ม่จากทะเลมารม์ามากนัก โดยตลาดแห่งนีค้า้ขายผลติภณัฑจ์าก

ผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลมุศรีษะลวดลายพืน้เมอืงจะขายดเีป็นพเิศษ อนัเน่ืองมาจากตรุกเีป็น

ประเทศทีม่ผีูนั้บถอืศาสนาอสิลามมากอกีหน่ึงประเทศ ซึง่นอกจากผา้คลมุแลว้ก็ยงัมเีสือ้ผา้หลากหลายแบบ 

และดว้ยสสีนัของผา้ไหมทีส่ดใสน่ีเองทีท่ าใหต้ลาดแห่งนีก้ลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนคร ัง้หน่ึงสมเด็จ

พระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยอืนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงอซิ

เมยีร ์Izmir (ระยะทาง 330 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ช ัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่Armis Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี   

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง       เมอืงอซิเมยีร-์บา้นพระแม่มาร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ-ชอ้ปป้ิง 

                               โรงงานท าเครือ่งหนงั-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่ บา้นพระแม่มาร ี House of Virgin Mary ซึง่เช ือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีา

อาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมนั ชือ่ แอนนา 

แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่ว ้

ในหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลงันี ้

จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับา้นพระแม่มารไีดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอฐิช ัน้เดยีว ภายในมรีปูป้ันของพระ

แม่มาร ีซ ึง่พระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน า้สาม

กอ๊กทีเ่ช ือ่วา่เป็นกอ๊กน า้ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเร ือ่ง สุขภาพ ความร า่รวย และความ

รกั ถดัจากกอ๊กน า้เป็น ก าแพงอธษิฐาน ซ ึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความ

จรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน จากน้ันน าทา่นชม เมอืงโบราณเอฟ

ฟิซสุ City of Ephesus อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณข์อง นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library 

of Celsus และอาคารส าคญัอกีแห่งคอื วหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้

ถวายแดจ่กัรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแห่งนีค้อือยูใ่นสภาพทีส่มบูรณม์าก จากน้ันปิดทา้ยกนัที่

สิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปใน



ไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุน้ัน สรา้งสมยั

กรกีโบราณ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกี

ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืก

ซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากน้ันน าทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทาง

ประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ค าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตรุก ีหมายถงึ 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน า้ตกหนิปูนสขีาวที่

เกดิขึน้จากธารน า้ใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปูน (แคลเซีย่มออกไซด)์ 

ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งู ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ ัง้อยูห่่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้

ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร ิว้ เป็นแอง่ เป็นช ัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูปิระเทศ

เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาทีใ่ดเหมอืน จน

ท าให ้ ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมอืงแห่งน า้พุเกลอืแรร่อ้น น า

ทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน า้ เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะ

ดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆ หรอืปุยฝ้าย น า้แรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะช ัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง 

ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น า้แรนี่ม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืน ามาดืม่

เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคนื ที ่Tripolis Hotel 4*   หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     เมอืงคอนย่า-เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงใตด้นิ-โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาน่ังรถประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมอืง

ทีนิ่ยมใชเ้ป็นจดุพกัของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจกุเตริก์ ซ ึง่เป็นอาณาจกัร

แห่งแรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุน้ันเรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน่ า้ของประเทศ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาน่ังรถประมาณ 3 

ช ัว่โมง) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีกัษณะภมูปิระเทศสวยงาม

มาก จากน้ันน าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ี Underground City เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 

เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัร ูเมอืงใตด้นิแห่งนีม้คีรบเคร ือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้ง

ถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากน้ันใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิง พพิธิภณัฑ ์

พรมเปอรเ์ซยี ตน้ต ารบัพรมเปอรเ์ซยีของโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากน้ันน าทา่นชม “โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง” Belly Dance Show  ของสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พกัคา้งคนื ณ โรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้        

!! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ า้เตม็ จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

วนัทีห่กของการเดนิทาง       พพิธิภณัฑเ์กอเรเม่-ชมเมอืงคปัปาโดเกยี-กรุงองัคารา่ 

05.00 น. ส าหรบัทา่นทีส่นใจ ทวัรข์ึน้บอลลูน ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม 

  (ทวัรน์ั่งบอลลนนีไ้ม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 230USD ในกรณีที่

ช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษิทับอลลนู รอรบัทา่น เพือ่เปิดประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่ควรพลาด 



  (ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดซ้ ือ้ ทวัรข์ึน้บอลลูน อสิระพกัผ่อนทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนา

ครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อป

เป้ิล Apple Church  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชมความสวยงามของ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปร

สภาพเป็นหุบเขา รอ่งลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ ทีง่ดงาม คปัปาโดเกยี Cappadocia  เป็น

ชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์ (ชนเผ่ารุน่แรกๆทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี ตัง้อยู่

ทางตอนกลางของตรุก ี เป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 

3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บรเิวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิ

ช ัน้ใหม่ขึน้มาจากน้ันกระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะกดัเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเร ือ่ยๆนับแสนนับ

ลา้นปีจนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่ กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม 

และอกีสารพดัรปูทรงดปูระหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” 

ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หศัจรรยแ์ห่งนีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี     แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามคิ อสิระกบัการเลอืกซือ้

สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั น าทา่นเดนิทางสู ่ กรุงองัคารา่ Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ช ัว่โมง) ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื Lake 

Tuz ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพทะเลเกลอืทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศตรุก ี ซ ึง่เป็นปรากฏการความมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาต ิ

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  

พกัคา้งคนื ที ่Turist Hotel 4*    หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานตรุก ี       

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง    กรุงองัคารา่-กรุงอสิตนับูล-ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

                                ชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ-์กรุงเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20 ช ัว่โมง)  

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากน้ันน าทา่น ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาด

ใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชยี เช ือ่มระหวา่ง 

ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่น

ไดช้มทวิทศันท์ ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรสัทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ใน

การป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ สง่ทา้ยคร ึง่วนัชว่งเชา้

ดว้ยการน าทา่นสู ่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์ มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเคร ือ่งเทศ ทา่น

สามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้

อนัเลือ่งช ือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ฯลฯ ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากน้ันน าทา่นเดนิทางถงึสนามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     สนามบนิสุวรรณภูม ิ

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.25 ช ัว่โมง) 



14.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  

เดินทำง  7-24 ก.พ. 62     รำคำ 32,900 บำท  

เดินทำง  2-9 มี.ค./3-10 มี.ค./9-16 มี.ค./10-17 มี.ค./16-23 มี.ค./17-24มี.ค./

23-30 มี.ค./24-31 มี.ค. 62   รำคำ 33,900 บำท  

เดินทำง  30 มี.ค.-06 เม.ย./31 มี.ค.-07 เม.ย. 62  รำคำ 34,900 บำท 

 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ 6,000.- บาท 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไม่มรีาคาส าหรบัเดก็ 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน้ 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัรเ์ร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่น้ัน) 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่8 ธ.ค. 2561) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบก่อนการเดนิทาง 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน าให ้

นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั) 

กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น า้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน า้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในโปรแกรม, น า้ดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เคร ือ่งดืม่มนิิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 7  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม วา้ว ตรุก ี8 วนั (โปรโมช ัน่) 

การช าระเงิน  งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

 งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

*** เมือ่ท่านช าระมดัจ าแลว้ ไม่สามารถคนืเงินมดัจ าไดทุ้กกรณี *** 

 



หมายเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต า่กว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

    ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 4,000 บาท  

    ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 16-24 ท่าน ตอ้งเพิม่เงินท่านละ 3,000 บาท  

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึงและ

รกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ 

กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ

มาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

▪ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งคอยดแูลเป็นพเิศษทีต่อ้งน่ังรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและสมาชกิภายในครองครวัของทา่น

จะตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครองครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นที่

จะตอ้งคอยดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัหากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการ

บนิเทา่น้ัน(ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

▪ ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภเูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่

ทวัรน้ั์นๆยนืยนัการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์น

ยกเลกิบรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉิน ซึง่คณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะน่ังทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรงและสามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมเีหตขุดัขอ้ง 

ตวัอยา่งเชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้ (ประตฉุูกเฉินมนี า้หนักประมาณ 20 กโิลกรมั) มใิชผู่ท้ีปั่ญหาทางดา้น

สขุภาพรา่งกาย และทีส่ าคญัอ านาจในการตดัสนิใจในการอนุมตัเิร ือ่งทีน่ั่ง Long Leg น้ัน จะขึน้อยูก่บัเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของทางสายการบนิเทา่น้ัน บรษิทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

▪ เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีงTriple 

Room ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะท า

ใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในประเทศตรุก ี ในชว่งทีเ่ป็นฤดหูนาว จะไมเ่ปิดเคร ือ่งปรบัอากาศ จะเปิดใหบ้รกิารในชว่งเฉพาะชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่น้ัน 

▪ โรงแรมสว่นใหญจ่ะไม่มเีจา้หนา้ทีค่อยยกกระเป๋า หรอืบางโรงแรมอาจจะมแีตจ่ะไม่เพยีงพอตอ่ลกูคา้ทีเ่ขา้พกั ดงัน้ันเพือ่

ความสะดวกและรวดเรว็ ทา่นสามารถยกกระเป๋าของทา่นเขา้หอ้งพกัของทา่นเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไม่สะดวก

เจา้หนา้ทีจ่ะบรกิารน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของทา่นแตจ่ะใชเ้วลานานพอสมควร 

▪ โรงแรมระดบั 4 ดาว ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทีย่วเท่ากบัมาตรฐาน 4 

ดาว สากล ระดบัของโรงแรมทีร่ะบุนัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเทีย่วประเทศตรุก ี



▪ ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ Trade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรณุางดน าของมคีมทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิเชน่มดีพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลช ัน่น า้หอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

คร ัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใส

พรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

▪ หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20 กโิลกรมั  

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่งไดต้อ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตรุกน้ัีน สว่นใหญจ่ะมไีม่เพยีงพอ ในกรณีทีท่า่นตอ้งการจะไดก้ระเป๋าที่

รวดเรว็ ขอแนะน าวา่ทา่นสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แต่ถา้ไม่รบีรอ้นทางมคัคเุทศกช์าวไทย 

และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของทา่น 

 

 


