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NT599
ทวัรต์รุก ีอสิตนับล ูอังการ่า ปามคุคาเล ่8 วัน 6 คนื (PS)
ทัวรต์รุก ี, 8 วัน 6 คนื ,

ANKARA ROYAL HOTEL  , GOLDEN WAY HOTEL  , Idakale Hotel  , STONE CONCEPT CAPPADOCIA HOTEL
 , PAMUKKALE TRIPOLIS HOTEL  , GRAN SAHIN KUSADASI HOTEL

อสิตนับูล - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - ฮปิโปโดรม - พระราชวงัทอปกาปึ - สไปซบ์าซาร ์- เมอืงชานคัคาเล่
มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย - เมอืงเปอรก์ามมั - วหิารเทพอีารเ์ทมสิ - รา้นขนม TURKISH DELIGHT
เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- ปามคุคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ

เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า - คปัปาโดเกยี - ระบําหนา้ทอ้ง - เมอืงคูซาดาซ ี- สสุานอตาเตริก์
คปัปาโดเกยี - นครใตด้นิ - เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - หบุเขาอุซซิาร ์- เมอืงองัการา่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - สนามบนิกรุงเคยีฟ - สนามบนิอสิตนับูล - อสิตนับูล

08.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ Ukraine International Airlines
พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

11.25 น.



ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดย สายการบนิ Ukraine International Airlines เทยีวบนิท ีPS272
(มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

18.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพอืแวะเปลยีนเครือง)

19.30 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดย สายการบนิ Ukraine International Airlines เทยีวบนิท ีPS715
(มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

21.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล ประเทศตรุก ี(ตามเวลาทอ้งถนิชา้กวา่เมอืงไทยประมาณ 4 ชวัโมง)
หลังผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

ทพีกั
GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
อสิตนับูล - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - ฮปิโปโดรม - พระราชวงัทอปกาปึ - สไปซบ์าซาร ์- เมอืงชานคัคาเล่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

จากนันนําทกุทา่นชม สเุหรา่สนี้าํเงนิ (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถอืเป็นสเุหร่าทมีสีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2
จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซนไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดังเดมิ
ถอืวา่เป็นมัสยดิทใีหญ่ทสีดุในตรุก ีสามารถจคุนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616
โดยตังชอืตามสลุตา่นผูส้รา้งซงึก็คอื Sultan Ahmed นันเอง

จากนันนําทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มต หรือ ฮปิโปโดรม (HIPPODROME)
สนามแขง่มา้ของชาวโรมันจดุศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเทยีวเมอืงเกา่ สรา้งขนึในสมัยจักรพรรดิ
เซปตมิอิุสเซเวรุสเพอืใชเ้ป็นทแีสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง
ตอ่มาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขนึตรงกลางเป็นทตัีงแสดงประตมิากรรมตา่ง
ๆซงึสว่นใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทแีหง่นี
ใชเ้ป็นทจัีดงานพธิแีตใ่นปัจจบัุนเหลอืเพยีงพนืทลีานดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มตซงึเป็นทตัีงของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้
คอืเสาทสีรา้งในอยีปิตเ์พอืถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิท ี3 ถูกนํากลับมาไวท้อีสิตันบลูเสาตน้ทสีอง คอื เสาง ูและเสาตน้ทสีาม
คอืเสาคอนสแตนตนิท ี7

จากนันนําทกุทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE)
ตังอยู่ในเขตเมอืงเกา่ซงึถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตังแตปี่ ค.ศ. 1985
พระราชวังทอปกาปึสรา้งขนึโดยสลุตา่นเมหเ์มตท ี2 ในปี ค.ศ.1459 บนพนืทกีวา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจํานวนมาก ณ
จดุทสีรา้งพระราชวังแหง่นี สามารถมองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน
ในชว่งทเีจรญิสงูสดุของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหง่นี
มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยู่รวมกันมากถงึสพัีนกวา่คนนําทา่นเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรงทเีป็นทจัีดแสดงทรัพยส์มบัตขิา้วของเครืองใชส้ว่นพระองคเ์ครืองเงนิตา่งๆมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรือ ตลาดเครอืงเทศ ตังอยู่ใกลก้ับสะพานกาลาตา
ทนีีถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทใีหญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบลู สรา้งขนึตังแตช่ว่งปี ค.ศ.1660 โดยเป็นสว่นหนงึของศนูยก์ารคา้เยนี
คาม ีสนิคา้ทจํีาหน่ายสว่นใหญ่คอืเครืองเทศเป็นหลัก นอกจากนียังมถัีวคณุภาพดชีนดิตา่ง  ๆรังผงึ น ้าํมันมะกอก ไปจนถงึเสอืผา้เครือง
และประดับอกีดว้ย

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



ทพีกั
IDAKALE CANAKKALE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงชานคัคาเล ่- มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย - เมอืงเปอรก์ามมั - วหิารเทพอีารเ์ทมสิ - รา้นขนม TURKISH DELIGHT - เมอืงคซูาดาซี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นแวะถ่ายรูปเพอืชม มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House)
เป็นสาเหตทุทํีาใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไมเ้ป็นสงครามทสํีาคัญตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหวา่งกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสบิปีกองทัพกรีกก็ไดค้ดิแผนการทจีะตกีรุงทรอย
โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซอ่นตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมอืนเป็นของขวัญและสญัลักษณ์วา่ชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกหา่งจากเมอืงทรอย
ชาวทรอยเมอืเห็นมา้โทรจันก็ตา่งยนิดวีา่กองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจันเขา้มาในเมอืงแลว้ทําการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่เมอืชาวทรอยนอนหลับกันหมด
ทหารกรีกทซีอ่นตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ทําการเปิดประตเูมอืงใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมอืงแลว้ก็สามารถยดึเมอืงทรอยได ้
กอ่นทจีะทําการเผาเมอืงทรอยทงิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ(ีKUSADASI) (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชวัโมง)
เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญทางการคา้อกีเมอืงหนงึของตรุกทีเีป็น สถานทตัีงของโบราณสถานทสํีาคัญสงิมหัศจรรยย์ุคโบราณ

จากนันนําทา่นชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยย์ุคโบราณ
ทปัีจจบัุนเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แตก็่ยังสามารถมองเห็นถงึความยงิใหญ่ในอดตี

แวะถ่ายรูป โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE)
สาวกของพระเยซคูรสิตท์อีอกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทัวดนิแดนอนาโตเลยีหรือประเทศตรุกใีนปัจจบัุน จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูป
มัสยดิอสิอสิเป็นหนงึในตัวอย่างทดีแีละสําคัญทสีดุ นอกจากนี มัสยดิแหง่นี ยังเป็นทปีระทับของมัสยดิเมยยาดในดามัสกัส มัสยดิ Isa bey
กอ่ตังขนึบนเนนิเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ทมีองเห็นพนืทแีละม ีharem ขนาดใหญ่ทมีสีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่

จากนันนําทา่นซอืขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST DELIGHT) ของฝากขนึชอืของประเทศตรุกี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
GRAN SAHIN KUSADASI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงคซูาดาซ ี- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- ปามุคคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ - เมอืงปามุคคาเล่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางชม โรงงานเครอืงหนงั ซงึเป็นโรงงานผลติเครืองหนังขันหลากหลาย
ใหท้กุทา่นไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสอืหนังตา่งๆตามอัธยาศัย

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทมีกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนงึ
เคยเป็นทอียู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซงึอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซงึรุ่งเรืองขนึในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตก์าล
ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมอืโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ
ขนึเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทสีองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสงิกอ่สรา้งเมอืสมัย 2,000 ปี
ทแีลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทสีามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซงึยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบัุนนี

นําทา่นชม หอ้งอาบน้าํ แบบโรมนัโบราณ (RO-MAN BATH) ทยัีงคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าํ ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี หอ้งสมุดโบราณ
ทมีวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสงิทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทมีคีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีต



นําทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้งหลังนี
ถูกคน้พบอย่าปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชอื แอนนาแคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมอืปี ค.ศ. 1774-1824
ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทไีวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมอืเธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี จนพบในปี
ค.ศ.1891 ปัจจบัุนบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชนัเดยีว ภายในมรีูปปันของพระแม่มารี ซงึพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ ี6
ไดเ้คยเสด็จเยือนทนีี บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน ้าํสามก๊อก ท ีมคีวามเชอืวา่เป็นก๊อกน ้าํทมีคีวามศักดสิทิธแิทนความเชอืในเรือง สขุภาพ
ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าํเป็น กําแพงอธษิฐาน
ซงึมคีวามเชอืวา่หากตอ้งการใหส้งิทปีรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน

จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงงานทอพรม สงิทอ่ขนึชอืของประเทศตรุก ีเป็นพรมทอ่มอื สามารถเลอืกชมเลอืก ซอืไดต้ามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังจากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชวัโมง (189 กโิลเมตร)
เมอืงทมีนี ้าํพเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุนึมาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรีกกอ่นทไีหลลงสูห่นา้ผา

นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าํพเุกลอืแร่รอ้นนี
ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าํตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าํเป็นทางยาว
ซงึมคีวามงดงามมากทา่นจะไดส้มัผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ HI-ERAPOLIS เป็น
เมอืงโรมันโบราณทสีรา้งลอ้มรอบบรเิวณทเีป็นน ้าํพเุกลอืแร่รอ้นซงึเชอืกันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรคเมอืเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืงนี
เกดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทัวไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไรเชน่โรงละครแอมฟ
เธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหารอพอลโล สสุานโรมันโบราณเป็นตน้

จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซอืของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปทูนีอน เสอืผา้เป็นตน้ เป็นสนิคา้ทผีลติดว้ยคอตตอน 100%

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
TRIPOLIS PAMUKKALE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงปามุคคาเล ่- เมอืงคอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - คปัปาโดเกยี - ระบําหนา้ทอ้ง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (KONYA)  ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุ ระยะทาง 387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4
ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (MEVLANA MUSEUM)
เดมิเป็นสถานทนัีกบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธโิดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนงึของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า
เจลาลคุดนิ รูม ีอาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตามสานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาที
ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป CAR-AVANSARAI ทพัีกของกองคาราวานในสมัยโบราณ
เป็นสถานทพัีกแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



จากนันนําทา่นชมการแสดงพนืเมอืง ระบําหนา้ทอ้ง หรือ Belly Dance เป็นการเตน้รําทเีกา่แกอ่ย่างหนงึเกดิขนึมาเมอืประมาณ 6000 ปี
ในดนิแดนแถบอยีปิต์
และเมดเิตอรเ์รเนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชอืกันวา่ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่สําคัญทไีดอ้นุรักษ์ระบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบัุน
และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทโีดดเดน่
สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบัุน (บรกิารเครืองดมืฟรีตลอดการแสดง)

ทพีกั
STONE CONCEPT CAPPADOCIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
คปัปาโดเกยี - นครใตด้นิ - เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - หบุเขาอซุซิาร ์- เมอืงองัการา่

เชา้
**สําหรับทา่นใดทสีนใจขนึบอลลนู ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น.
เพอืชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจยีในอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง** (คา่ขนึบอลลนู
ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรป์ระมาณ 240-250 USD)

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

จากนันนําทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทไีดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก
เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียู่หลายแหง่
แตล่ะแหง่มอีุโมงคเ์ชอืมตอ่ถงึกันเป็นสถานททีผีูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทตีอ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิตเ์มอืงใตด้นิทมีขีนาดใหญ่แตล่ะชนัมคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายืนได ้
ทําเป็นหอ้ง  ๆมทัีงหอ้งครัวหอ้งหมักไวน ์มโีบสถ ์หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้าํและระบบระบายอากาศทดีี
แตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทกุทา่นเยียมชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เมอืงเกอเรเม (GOREME MUSEUM)
ซงึยูเนสโกขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซงึเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ.9
ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถา้เป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ์
และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์

จากนันนําทา่นชม หบุเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทอียู่อาศัย ซงึหบุเขาดังกลา่วมรีูพรุน
มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัวทังภเูขา เพอืเอาไวเ้ป็นทอีาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อุซซิาร ์คอื
บรเิวณทสีงูทสีดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนันในอดตีอุซซิารก็์มไีวทํ้าหนา้ทเีป็นป้อมปราการทเีกดิขนึเองตามธรรมชาติ
เอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย

จากนันนําทา่นแวะชม โรงงานจวิเวอรร์ ีและ โรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึ

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง ระหวา่งทางนําทา่นไดช้มววิของ
ทะเลสาบเกลอื (SALT LAKE)

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) หรือทมีชีอืตามประวัตศิาสตรว์า่ ANGORA
เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบัุนและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากนครอสิตันบลู กรุงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia
ใจกลางประเทศตรุกบีนทรีาบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่หา่งจากนครอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร
กรุงอังการาเป็นทตัีงของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่ง  ๆและสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆในตรุก ีความสําคัญของกรุงอังการา
กรุงอังการามปีระชากรจํานวน 4,965,542 คน ทําใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงทมีปีระชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตรุก ีและอันดับ 2
ในกลุม่เมอืงหลวงยุโรป ในขณะทนีครอสิตันบลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภมูภิาคมารม์ารานัน
กรุงอังการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเครือขา่ยคมนาคมในภมูภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจดุตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ)
ทเีชอืมโยงภมูภิาคตา่ง  ๆของตรุกเีขา้ดว้ยกัน และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทขีนสง่มาจากภาคตา่งๆทัวตรุกดีว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



ทพีกั
ROYAL ANKARA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
กรุงองัการา่ - สสุานอตาเตริก์ - สนามบนิองัการา่ - เมอืงเคยีฟ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk
ซงึเป็นผูนํ้าในสงครามกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครังท ี1 ผูก้อ่ตังสาธารณรัฐตรุกแีละประธานาธบิดคีนแรก เป็นสสุานของ Is-met
Innonu ประธานาธบิดคีนท ี2 ของตรุกดีว้ย สสุานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953
ในธนบัตรตรุกทีพีมิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิงัการา่ ประเทศตรุกี

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนัในสนามบนิ***

16.15 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดย สายการบนิ Ukraine International Airlines เทยีวบนิท ีPS724
(มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

18.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพอืแวะเปลยีนเครือง)

19.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดย สายการบนิ Ukraine International Airlines เทยีวบนิท ีPS271
(มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร

09.45 น.
ทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:59 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามทรีะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้าํมนั
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรบัขนึจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิจากท่านภายหลงั) และเนอืงจากเป็นตวักรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางไป-
กลบัได ้ทังนเีป็นไปตามเงอืนของสายการบนิ

• น ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืงท่านละ 23 กโิลกรมั 1 ใบ และกระเป๋าถอืขนึเครอืง 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ ตามวันทรีะบุ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) อนงึ เรอืงของการยนืยันโรงแรมทพีกันัน อาจยังไมย่นืยัน
หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์จีะทราบกรณุา ตดิตอ่พนักงานขายเพอืสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลยีนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดบั เดยีวกนั
ซงึทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซงึจะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง
แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนันขอใหท้่านทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแนน่อน

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ)

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์
หากสนใจซอืประกนัเพมิเตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่ สาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตขุนึบอลลนู

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าทเีกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 80 USD/ทา่น/ทรปิ
ทงันทีา่สามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาสํารองทนีงัและชําระมดัจาํ จาํนวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น เพอืสํารองสทิธใินการเดนิทาง

• ชําระสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนัน บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัทิ่านจะโดนยดึมดัจําโดยทที่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆคนืได ้อนัเนอืงมาจากบรษัิทฯ
จําเป็นทจีะตอ้งสาํรองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทพีกัและตวัเครอืงบนิไปกอ่นหนา้นันแลว้ หากท่านสาํรองทนัีงนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ
เรยีกเกบ็ยอดเตม็จํานวนทันท  ีหลงัจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสาํหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น
หนา้พาสปอรต์เพอืออกตวัหรอืคาํขอพเิศษเพมิเตมิตา่งๆ ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทังหมด
บรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขทรีะบุไวท้ังหมดนแีลว้



เงอืนไขการยกเลกิ

• ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน (แตท่่านสามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)

หมายเหตุ

จาํนวนคนในการออกเดนิทาง
• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็เงนิเพมิเตมิ ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน ซงึทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ
ยนิดทีจีะคนืเงนิทังหมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์นืใหท้่านหากท่านตอ้งการ

หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลอืนการเดนิทางได ้
• หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน ท่านจะไมส่ามารถเลอืนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณใ์ดๆตอ่ท่านกต็าม อนัเนอืงมาจาก
การคอนเฟิรม์ของกรุป๊นันประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิขนึ
หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงันันทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธมิอินญุาตใหเ้ลอืนวันเดนิทางใดๆไดท้ังสนิและเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร์

การรบัการดแูลเป็นพเิศษ
• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯ
จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนอืงจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน ตอ้งมขีนัตอนในการขอลว่งหนา้
และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทังทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ
ซงึผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทไีดโ้ดยตรงกอ่นทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เช่น ผูท้นัีงรถเขน็ (Wheelchair), เดก็,
ผูส้งูอายแุละผูท้มีโีรคประจําตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

การออกตวัโดยสายภายในประเทศ
• หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ
กรณุาสอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยันกบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้่านซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้
อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทยีวบนิรวมกนั
ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย์
หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงันันเหตผุลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ
อนงึ บรษัิทฯ จะยนืยันกรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง หากไมม่นัใจกรณุาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ
ในกรณทีกีองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศกต็าม บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณใีดๆ กต็าม ซงึการตรวจคนเขา้เมอืงนันเป็นสทิธขิองเจา้หนา้ทขีองรฐัของประเทศนันๆ
และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธทิจีะช่วยเหลอืใดๆ ทังสนิ
เพราะอาํนาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ททีางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเดด็ขาด อนงึ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ทีําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5
หนา้กระดาษ
การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ
หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทใีนรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอนื ท่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ังสนิ
บรษัิทฯจะถอืวา่ท่านประสงคท์จีะสละสทิธแิละไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ

เงอืนไขอนืๆเพมิเตมิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด



• รายการท่องเทยีวนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทัวร ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนอืงจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นันแตกตา่งกนั ซงึทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทสีดุ
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