
TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  1   ESSENTIAL TURKEY ตรุกี 10 DAYS 7 NIGHTS BY SQ                                                                [GQ3IST-SQ001] 
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ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม 62 –มกราคม 2563 

ราคาเร่ิมต้น 34,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์

วนัท่ี 2. สงิคโปร ์– อิสตลับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช - ชานคัคาเล 
วนัท่ี 3. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้  าลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วิหารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ– บา้นของพระแม่มาร ี
วนัท่ี 4. คซูาดาส ึ– ทุง่ลาเวนเดอร ์– ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝา้ย - เมืองโบราณเฮียราโพลสิ 
วนัท่ี 5. ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – นครใตดิ้น – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - คปัปาโดเกีย 
วนัท่ี 6. คปัปาโดเกีย – เกอเรเม - องัการา่ 

วนัท่ี 7. องัการา่ -  อิสตนับูล – ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
วนัท่ี 8. สเุหรา่สนี  า้เงิน  - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อา่งเก็บน า้ใตดิ้นเยเรบาตนั – แกรนดบ์าซาร ์

วนัท่ี 9. สนามบิน 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1  กรุงเทพฯ  
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5 เคานเ์ตอร ์สายการบิน

สิงคโปร ์แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 
21.10 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 981 

 

วันที ่2 สิงคโปร ์– อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ชานัคคาเล 
00.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  
01.45 น. ออกเดินทางตอ่ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 392 

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

07.45 น. ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใช้เวลาก่อสรา้งถึง 12 
ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรบัอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น า้หนกัถึง 4.5 
ตนั เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนัน้น าท่านชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi 

Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็น
พิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล  า้คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เครื่องลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื่องทรงของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรบัปรุงบางสว่น 
อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทา่นลงเรือเฟอรร่ี์ข้ามช่องแคบดารด์ะเนลส ์จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่ง

เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสูยุ่โรป นบัตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดท่ี 
2 ได้สรา้งป้อมปราการขึน้ท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัย
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหตุ้รกีถอน
ตวัออกจากสงครามโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KOLIN หรือเทียบเท่า     

  

วันที ่3 
ชานัคคาเล – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – เพอรก์ามัม – วิหารอะโครโปลิส –  
คูซาดาสึ - บ้านของพระแม่มารี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตัง้อยู่ในเมืองชา

นัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศูนยก์ลาง น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอรก์ามัม (Pergamon) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย
หา่งจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญั
ของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส  าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนท่ีสงู เป็น
โครงสรา้งฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ัง้ถ่ินฐานในสมัยนัน้มักเลือกท่ีสงู ซึ่งมักจะ
เป็นเนินเขาท่ีดา้นหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุง่เรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งลา่ง
ท่ีรายลอ้มปอ้มปราการเหลา่นี ้โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพืน้ท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
พระราชวงัและพืน้ท่ีใชง้านตา่งส  าหรบักษัตริยแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในสว่น
ของเมืองดา้นลา่ง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินสู่เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมั่ง
คั่งท่ีสดุ ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนีมี้ทางเขา้ 3 
ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหง่ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องคนี์เ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินกัโบราณคดี
ชาวออสเตรยีไดน้  ากลบัไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรง
กลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบา้ง
เป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่
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จนถึงทุกวนันี ้ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี 
(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นท่ีสดุทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ ถูก
คน้พบอยา่งปาฏิหารยิโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich 
ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ น าทา่นเยี่ยมชมโรงงานหนงัชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอิ้สระเลือก
ซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พรอ้มแบบดีไซนท่ี์ทนัสมยั 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเท่า    

 

วันที ่4 คูซาดาสึ – ทุ่งลาเวนเดอร ์– ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูทุ่ง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) บรเิวณหมู่บา้น Kuyucak ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ท่ีมีความกวา้งถึงกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโดยปกติจะออกดอกบานสะพรั่งใหท้่านไดช้ม ในช่วงเดือนมิถุนายน 
– สิงหาคม ของทุกปี (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) โดยดินแดนแถบนีถื้อเป็นพืน้ท่ีหลกัในการปลกูดอกลาเวนเดอร ์
กว่า 90% ของผลิตภณัฑท์ัง้หมดในประเทศ ใหเ้วลาท่านอิสระถ่ายรูปกับทุ่งลาเวนเดอร ์ตามอัธยาศยั น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล (Pamukkale) เที่ยวเมืองปามุคคาเล (Pamukkale)    เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวท่ี
เกิดขึน้จากธารน า้ใตดิ้นท่ีมีอุณหภมิูประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแรหิ่นปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่
ในปรมิาณท่ีสงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผิว
ดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่
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และเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี 
ค.ศ. 1988 ส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
 น าท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน า้แรร่อ้นท่ีมีแร่

ธาตแุคลเซี่ยมคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น า้ตก มีสีขาวคลา้ยกับสรา้งมา
จากปุยฝา้ย ซึ่งน า้แรท่ี่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปรา่งต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์
น า้แรนี่มี้อุณหภมิูตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามี
คณุสมบติัในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมนัเช่ือวา่น า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบนัเมืองปามุคคาเลและ
เมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 
1988 ส  าคญัอ่ืนๆ น าท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตัง้
โดยกษัตรยิย์เูมเนสท่ี 1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานท่ีแห่งนีมี้แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงั
ปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศนูยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบอ่น า้ท่ีศกัสทิธ์ิ ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยูใ่นปามุคคาเล 
สถานท่ีส  าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน า้โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเท่า     
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วันที ่5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – นครใต้ดนิ – พพิธิภัณฑเ์มฟลานา - คัปปาโดเกีย 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 
1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีส  าคญัของภมิูภาคแถบนีอี้กดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสอง
ขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี แลว้น าท่าน เข้าชมนครใต้ดิน 
(Underground City) ซึ่งเป็นท่ีหลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศึกพรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยูใ่ตดิ้นพรอ้มสรรพ  น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือส  านกัลม
วน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกันว่า ชายคนนี้เป็นผูว้ิเศษของศาสนา
อิสลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่
บนความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย จากนัน้เดินทางสูเ่มืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวา

ภเูขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พายุ ลม 
ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขารอ่งลกึ เนินเขา กรวยหินและ
เสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดน
แห่งปล่องนางฟ้า”  และไดร้บัการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แหง่แรกของตรุกี 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองตา่งๆ ของตรุกีอนัลอืช่ือท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AVRASYA HOTEL หรือเทียบเท่า     
 

วันที ่6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - อังการ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นใดท่ีสนใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึน้บอลลนู
ไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนติดตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์ับ
หวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิัทเป็นเพียงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเท่านัน้) ** ส  าหรบัท่านท่ีไม่ไดจ้อง
ทวัรบ์อลลนู ตอ้งรอคณะอยูท่ี่โรงแรม 

 
 น าคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง (Goreme Open-

Air Museum) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9  ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการปอ้งกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็น
ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery 

at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบนัของตรุกี เมืองแห่งมนตเ์สน่หท่ี์ผสมผสาน

กนัระหวา่งยโุรปและตะวนัออกกลางอยา่งลงตวั เมืองท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะโรมนั และมสัยิดในศิลปะไบเซนไทน์ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BERA ANKARA หรือเทียบเท่า     

    

วันที ่7 
อังการ่า -  อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ ์มาร์
เก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นถ่ายรูปกบั Kocatepe Mosque Ankara สรา้งในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็นมัสยิดท่ีใหญ่

ท่ีสดุแหง่กรุงองัการา่  จากนัน้น าเดินทางสูสุ่สานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนสุรณส์ถานและสสุาน
ของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูน้  าในสงครามกู้ อิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผูก้่อตัง้
สาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดว้ย 
อนสุรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตรุกี สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตรุกีท่ีพิมพร์ะหว่างปี 
1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย เดินทางสูเ่มืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส  าคญัอันดบั 
1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรสั (Bosphorus) ซึ่งท าใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองส  าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีป
ยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึ่งในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส  าคญัของชนเผ่า
จ านวนมากในบรเิวณนัน้ จึงสง่ผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 
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กลางวัน 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั  
จากนัน้น าทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเล
มารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 3 
กิโลเมตร ถือวา่สดุขอบของทวีปยโุรปและสดุขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่อง
แคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์ส  าคญัยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย   ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ง
ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ จากนัน้น าทา่นเดินทางสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาด
เครื่องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื่องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถึงผลไม้
อบแหง้อนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LIONEL หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่8 
สุเหร่าสีน า้เงนิ  - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – อ่างเก็บน า้ใต้ดนิเยเรบาตัน –  
แกรนดบ์าซาร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหรา่สนี  า้เงิน เดิมเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมืองในยคุไบแซนไทน ์น าท่านเข้า
ชมสุเหร่าสีน ้าเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ช่ือนีไ้ดม้าจาก
กระเบือ้งเคลอืบสนี  า้เงินท่ีใชป้ตูลอดแนวฝาผนงัดา้นในและถกูสรา้งขึน้บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นวงัของจักรพรรดิไบเซน
ไทน ์โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์
โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบนั พิพิธภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิม
เคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ ์ถือเป็น
สิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาด
มหมึากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเข้าชมอ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็น

อุโมงคเ์ก็บน า้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในนครอิสตนับูล สามารถเก็บน า้ไดม้ากถึง 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็น
แถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเดน่มากคือ เสาเมดซูา่ อิสระใหท้า่นถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บ
น า้ขนาดใหญ่ เดินทางสู่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบ์าซาร ์(Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 2 แสน
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ตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดบั พรม เครื่องเงิน 
เครื่องหนงั กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียว
เป็นอยา่งมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารค ่า 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่า     
 

วันที ่9 อิสตันบูล - สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินอิสตัลบูล 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 391 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 22 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 14.25 น. และถึงสงิคโปร ์เวลา 05.45 น. ** 
 

วันที ่10 กรุงเทพฯ    
05.00 น. ถึงสนามบินสงิคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

07.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ โดยเที่ยวบินที่ SQ970 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 22 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 07.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.40 น. ** 

08.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

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

 

 

 อัตราค่าบริการ ESSENTIAL TURKEY  
ตุรก ี10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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 ไมต่้องท าวีซ่าตรุกี 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกับทาง

บรษัิทได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (40 ดอลลา่สหรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ดอลลา่สหรฐั) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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