
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กําหนดการเดินทาง        14-23 ตุลาคม 2561   (คณะเดียวเทานั้น) 
 

19.00 น. พบกันที่ เคานเตอรเช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  เจาหนาที่บริษัทฯ   คอยให

การตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วันที่สองของการเดินทาง    ฮิปโปโดรม-สุเหราสีน้ําเงิน-เซนตโซเฟย-อุโมงคเก็บน้ําใตดิน 

                                        เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาป-ชอปปงแบรนดเนม 

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับกระเปาเรียบรอยแลว    

ใหทานไดมีเวลา ทําภารกิจสวนตัว หรือบางทานที่ตองการแลกเงิน ก็สามารถแลกไดที่เคานเตอรรับ

แลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว นําทานขึ้นรถโคช มุงหนาสูภัตตาคาร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ่งเหลือแคสวนปลายที่

ยาว 20 เมตร แตกระนั้นก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้งเสามงีานแกะสลักอันมคีวามหมายและมคีายิ่ง 

จากนั้นนําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบื้องสี

น้ําเงินในการตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ

เดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ 

เทากับสุเหราที่นครเมกกะ จากนั้นนําทานเดินตอไปชมสถานที่ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

ยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย Mosque of Hagia Sophia ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ใน

อดีตโบสถแหงนี้เปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามค้ําที่สลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 

108 ตน นําทานชม อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน Yerebatan Underground Cistern ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มี

ขนาดใหญที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแต

คริสตศตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่

โดดเดนมากที่สุดคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายภาพและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาด

ใหญไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึ้นในสมัยสุลตานเมหเมตที่ 2 เปลี่ยนเปน

พิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวังทอปกาป หองที่โดงดังและเปนที่สนใจคือหอง

ทองพระคลังอันเปนท่ีเก็บสมบัติ และวัตถุล้ําคามากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาปดามประดับดวยมรกต

ใหญ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เปนไฮไลทที่สําคัญ สงทายชวงบายดวยการนําทานสู อาณาจักรแหลง  

ชอปปง Istinye Park บายวันนี้ถือวาเปนสวรรคของนักชอปปงสินคาแบรนดเนมตัวจริง กับแหลงชอปปงที่

ใหญที่สุด หรูหราที่สุด พรอมเปนหางที่รวบรวมสินคาแบรนดเนมที่มากที่สุด ใหทานไดเลือกชอปปง



 
อยางจุใจ ไมวาจะเปน PRADA, LOUIS VITTON, HERMES GUCCI, CHANEL และแบรนด ชั้นนําอีกมากมาย ชั้น

ลางของหางก็มีรานอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเปนอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายใหทาน

เลือก เชน Mc Donald’s, Burger King รานไอศกรีมตาง ๆ  สิ่งท่ีตองควรระวัง หาม ชอปปงสินคาเพลิน

จนลืมนึกถึงน้ําหนักกระเปาขากลับตองไมเกิน 20 กิโลกรัม, หาม ชอปปงสินคาเพลินจนลืม เวลาที่นัด

หมายไว, หาม พูดวาครั้งแรกนึกวาใหเวลาชอปปงนานเกินไป แตพอถึงเวลานัดหมายกลับกลายเปนให

เวลาชอปปงนอยเกินไปยังซื้อสินคาที่อยากไดไมครบเลย สําหรับรานอาหารบางรานรับชําระเงิน

คาอาหารดวยเงิน ลีรา เทานั้น เพื่อความสะดวกทานควรมีเงินลีราติดตัวไวดวย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น       

พักคางคืน ที ่   Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5*   หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี 

วันสามของการเดินทาง      ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช 

                                        ชอปปงตลาด สไปซ-เมืองชานัคคาเล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเปนชองแคบขนาดใหญและ

สองฝงมีความสวยงามมาก ชองแคบนี้ทําหนาที่เปนเสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหวาง 

ทะเลดํา The Black Sea เขากับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหทานไดชม

ทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการ

ปองกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี้  นําทานเขาชม 

พระราชวังโดลมาบาชเช Dolmabahce Palace พระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้ง

ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งไดเผยแผขยายอํานาจออกไปอยางกวางขวาง 

พระราชวังแหงนี้สรางโดย สุลตาน อับดุล เมอซิท ในป ค.ศ. 1843 ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เพราะ

ความที่สุลตานทรงเปนผูคล่ังไคลยุโรปอยางสุดขอบ ดังนั้นไมวาจะเปนศิลปะ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต 

ตลอดจนการทหาร ลวนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น พระราชวังแหงนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคูใจชาว

อาเมเนี่ยน ชื่อ บัลยัน เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม 

ภายนอกพระราชวังประดับตกแตงดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวัง ซึ่งอยูเหนืออาวเล็ก ๆ ของชอง

แคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดวยหองตาง ๆ ตกแตงดวยโคมไฟระยา บันไดลูกกรง แกวเจียระไน 

และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึ่งแขวนไวอยางโดดเดนในหองทองพระโรงใหญ สงทายครึ่งวันชวง

เชาดวยการนําทานสู ยานชอปปง ตลาดสไปซ มารเก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน

สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม

อบแหงอันเลื่องชื่อของตุรกี อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

นําทานเดินทางโดยรถโคชเลียบชายฝงสู เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เปนเมืองเล็ก ๆ ที่อยูบริเวณทาเรือที่จะขามฟากสู เมืองชานัคคาเล 

ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผานบานเรือน



 
ของบรรดาเหลาเศรษฐี ปศุสัตว แปลงการเกษตร เมืองถึงทาเรือ ณ เมืองอีเซียบัทแลว  นําทานขาม

ฟากสู  

เมืองชานัคคาเล Canakkale (ใชเวลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูริมทะเลมารมารา  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

พักคางคืน ที ่    Kolin Hotel  5*   หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี 

วันสีข่องการเดินทาง     มาไมเมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานสู กรุงทรอย Troy ชม มาไมแหงกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโดงดัง เปนหนึ่งใน

อาวุธยุทโธปกรณอันชาญฉลาดในสมัยนั้น สรางขึ้น เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลใน

มหากาพยอีเลียดไดเหน็ดวยตาของตนเองอีกดวย ไดเวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางสู เมืองเปอร

กามัม Pergamum เปนสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกลาวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพ

นยิายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผูชมไดถึง10,000 คน ใหทานไดถายภาพกับโบราณสถานที่มี

ความสวยงาม และรูถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติรกในสมัยโบราณ ใหทานไดถายภาพเก็บไวเปนที่

ระลึกไดตามอัธยาศัย นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่งของตุรกี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

พักคางคืน ที ่    Grand Belish Hotel  5* หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี   

วันหาของการเดินทาง     บานพระแมมารี-เมืองโบราณเอฟฟซุส-เมืองปามุคคาเล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําเดินทานสู เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus อดีต เปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน 

ชม อาคารที่เปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคาร

สําคัญอีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเดนของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก จากนั้นปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาด

ใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่ง 

สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สรางสมัยกรีกโบราณ แต

พวกโรมันมาปรับปรุงใหยิ่งใหญมากขึ้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานสูเยี่ยมชม บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัย

อยูและส้ินพระชนมในบางหลังนี้ ถูกคนพบอยาปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แค

เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสือ

อยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จน



 
พบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปนของ

พระแมมารี ซึ่งพระสันตปาปา โปป เบเนดิกสที่ 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดานนอกของบาน มีกอก

น้ําสามกอก ที่ มีความเชื่อวาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ 

ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน  

ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝายแลวนําไปผูกไวแลว

อธิษฐาน นําทานชอปปง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มี

คุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael kors  อิสระให

ทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale 

(ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนอีกหนึ่งเมืองที่มี

นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนจํานวนมาก    นําทานชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุค

คาเล Pamukkale คําวา “ปามุคคาเล”  ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝาย”  Pamuk 

หมายถึง ปุยฝาย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูง

มาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิว

ดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปน

ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทํา

ให ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 นําทานชม ปราสาทปุยฝาย (ปามุคคาล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักคางคืน ที ่       Richmond Thermal  Hotel 5*   หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี            

วันหกของการเดินทาง     เมืองปามุคคาเล-เมืองอันตาเลีย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ปราสาทปุยฝาย (ปามุคคาล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาที่ขาวกวาง

ใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจาก

หิมะ เมฆหรือปุยฝาย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยาง

มหัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม 

เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ 

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานออกเดินทางสู เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยูริมชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน Mediterranean 

Sea ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกี เปนอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร ซึ่งสามารถยอนกลับ

ไปประมาณ 150 ปกอนคริสตกาล สําหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยูบนท่ีราบชายฝงแคบๆ ทีล่อมรอบดวยภูเขา



 
และทองทะเลอันงดงาม จนนักทองเที่ยวที่เคยมาเยือนลวนใหการยกยองวาเปน “ริเวียราแหง

ตุรกี”  ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองนั้นก็มีทั้งสวนที่เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรท่ีถือวามีความเกาแกมากที่สุดแหงหนึง่ของโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

พักคางคืน ที่     Ramada Plaza Antalya Hotel  5*  หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี  

วันเจ็ดของการเดินทาง     เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนยา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโบราณ รวมถึง

กําแพงเมือง ซึ่งเปนที่ตั้งของ “ฮิดิรลิค ทาวเวอร” Hidirlik Tower อกีหนึ่งหอคอยที่มีความสําคัญ ซึ่ง

สรางขึ้นจากหินสีน้ําตาลออนเพื่อใชเปนปอมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิรลิค ทาวเวอร เปน

หอคอยทรงกลมที่คอนขางมีความโดดเดนและเปนจุดหมายทางดานการทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง

ของเมือง ปจจุบันหอคอยถูกลอมรอบไปดวยรานกาแฟและรานอาหารมากมาย จากนั้นนําทานสู 

ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ่งสรางขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman Emperor 

Hadrian ในชวงศตวรรษที่ 2โดยประตูนั้นถูกสรางขึ้นในรูปแบบทรงโคง จํานวน 3 ประตู ซึ่งถือวาเปน

ประตูที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศตุรกีอีกดวย จากนั้นนําทานชม ทาเรือโบราณ Old Habour ซึ่ง

ปจจุบันทาเรอืแหงนี้ไดถูกปรับปรุงใหเปนแหลงชอปปงที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยวโดยยังคงเคาโครง

เดิมไว จากนั้นนําทาน ลองเรือชมความงามของอาวที่เปนสวนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเนี่ยน 

Mediteranian Boat Trip เจาของสมญานาม “ริเวียราแหงตุรกี” ใหทานไดสัมผัสอยางใกลชิดโดยการ

ลองเรือที่ตกแตงคลายกับเรือโจรสลัด เรือจะพาทานลัดเลาะไปตามหนาผาตางๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 

ดาว สรางเรียงรายอยูตามหนาผา และที่พลาดไมไดเรือจะพาทานลองไปชมน้ําตกที่ไหลจากหนาผา

ไหลลงสูทะเลเมดิเตอรเรเนี่ยน นับวาเปนความแปลกใหม ซึ่งแตกตางจากน้ําตกทั่วๆไปในเมืองไทย 

สวนใหญจะไหลลงดานลางจะเปนลําธารน้ํา นับวาเปนอีกหนึ่งประสบการณที่นักทองเที่ยวอยางทาน

ไมควรพลาด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที่อยูหางประมาณ 45 กิโลเมตร นําทานชม โรง

ละครที่มีความยิ่งใหญ Roman Theater สัมผัสอยางใกลชิด ซึ่งมีความสวยงามและสามารถจุผูชมได

ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดานหลังที่ถูกสรางขึ้นหลายชั้นเหมือนกับอพารตเมนท ที่มีหอง

สําหรับนักแสดงเพื่อไวเปลี่ยนเครื่องแตงกาย นอกจากนั้นทางดานซายและดานขวายังมีทางที่ยื่น

ออกไปเหมือนกับระเบียงที่ติดตอกับที่นั่ง ผานชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่สามารถจุ

ไดประมาณ 15,000 คน ซึ่งมีเวทีที่สวยงาม ประดับตกแตงดวยหินออนพรอมดวยภาพที่แกะสลักอยาง

งดงาม ดานนอกยังแบงออกเปนสามสวนที่ประดับดวยน้ําพุ และยังมีซากโบราณอื่น ๆ เชน เสาที่ถูก

ตกแตงอยางสวยงามที่อยูบนทางเดิน สถานที่ทําการคาขาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคอนยา 



 
Konya ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่

สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสอง

ฝงทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

พักคางคืน ที ่    Anemon Hotel  5*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรก ี

วันแปดของการเดินทาง    เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย-โชวระบําหนาทอง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา Mevlana Museum เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใชสําหรับ

ทําสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย กอนไปทําการหมุนตองอด

อาหาร มีการเขาหองฝกทรมานรางกายกอนที่จะไปหมุนได ผูที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไป

ชวงเวลาหนึ่ง กอตั้ง โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี่ ผูวิเศษในศาสนาอิสลาม สวนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ

เมฟลาเปนสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูม ีMevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเปนหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใชสีมากมายตระการตาซึ่งหา

ชมไดยาก และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตรของเมฟลาดวย จากนั้นนําทาน

เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 

ชั่วโมง) ระหวางทางใหทานไดแวะพักเปลี่ยนอิริยาบถดวยการเขาชม Caravansarine สถานที่พักแรมของ

พอคาชาว เติรก สมัยออตโตมัน ที่ยิ่งใหญ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต

ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมาก

เพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต ชม 

โบสถเซนตบารบารา St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอปเปล Apple Church ให

ทานไดถายรูปกับภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย จากนั้นใหทานไดแวะชม โรงงานเซรามิค และ 

โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 

จากนั้นนําทานชม “ระบําหนาทอง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอยชาวตุรก ี

พักคางคืน ที ่    Uchisar Kaya Cave Hotel  หรือเทียบเทา 

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ําเต็ม จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

วันเกาของการเดินทาง     นครใตดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร 

05.00 น. สําหรับทานทีส่นใจ ทัวรขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตยยามเชา พรอมกัน ณ บริเวณลอบบีข้องโรงแรม 

 (ทัวรนั่งบอลลนนี้ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้นบอลลูนประมาณทานละ 230 ดอลลาสหรัฐ ใน

กรณีที่ชําระเปนเงินสด และ 240 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต) เจาหนาที่บริษัท

บอลลนู รอรับทาน เพื่อเปดประสบการณใหมที่ไมควรพลาด  



 
 (สําหรับทานที่ไมไดซื้อ ทัวรขึ้นบอลลูน อิสระพักผอนที่โรงแรมไดตามอัธยาศัย) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานชม นครใตดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูนครใตดินไคมัคลีมี

ชั้นลางที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา 

หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นําทานชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา

รองลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงตาง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เปนชื่อเกาแกภาษา

ฮิตไทต (ชนเผารุนแรก ๆ ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา ดินแดนมาพันธุดี ตั้งอยูทางตอนกลาง

ของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานป

ที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเปนแผนดินชั้น

ใหมขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกรอนหิน แผนดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับ

แสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย ปลอง 

กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกันวา 

ปลองไฟนางฟา ในป ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลก

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี จากนั้นใหทานไดแวะชม โรงงานทอพรม อิสระ

กับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืน้เมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน 

19.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 2009 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

21.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

วันทีส่ิบของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 68 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 8.55 ชั่วโมง) 

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service ***  

กําหนดการเดินทาง        14-23 ตุลาคม 2561   (คณะเดียวเทานั้น) 
 

อัตราคาบริการ    
ผูใหญ พักหองคู หรือ เด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน    ราคาทานละ 49,900.-        บาท    

เด็ก ต่ํากวา 12 ป         (เสริมเตียง-พักกับผูใหญอีก 2 ทาน) ราคาทานละ 47,900.-        บาท   



 
เด็ก อายุต่ํากวา 12 ป      (ไมเสริมเตียง-พักกับผูใหญอีก 2 ทาน)  ราคาทานละ 46,900.-        บาท   

ในกรณีตองการพักหองเดี่ยว       ราคาทานละ   9,000.-        บาท    

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัรเริม่ตนที่ทานละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อทีน่ั่ง confirm เทานั้น) 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2561) ** 

 

ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนกัทองเทีย่วทราบกอนการเดินทาง 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําให

นักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นทองเที่ยว ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)       

 

อัตราคาบรกิารนีร้วมถึง 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลนส (น้ําหนักกระเปาเดินทาง ไมเกิน 20 กิโลกรัม/

ทาน) 

คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 

คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป) 

คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด 

คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบ ุ

เจาหนาที่ไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมไดระบ ุ

คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน) (คิดเปน 8 วัน รวมเทากับ 40 USD) 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน (คิดเปน 9  วัน รวมเทากับ  27 USD) 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม พรีเมี่ยม ริเวียรา ตุรกี 10 วัน 
การชําระเงิน งวดที่1: สํารองที่นั่งมัดจําทานละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 

งวดที่2: ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 



 
 

 

กรณียกเลิกทัวร โปรแกรม พรีเมี่ยม ริเวียรา ตุรกี 10 วัน 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+คาวีซา (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 50 วัน) 

ยกเลกิกอนการเดินทาง 01-29 วัน หักคาใชจาย 100% (สงกรานต-ปใหม 40 วัน) 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง

เงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงให

ทราบ กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

มาแลว  หากทานถูกปฏเิสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบ หาก

ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 หากในคณะของทานมีผูตองคอยดูแลเปนพิเศษที่ตองนั่งรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและสมาชิกภายในครองครัวของทาน

จะตองใหการดูแลสมาชิกภายในครองครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปน

ที่จะตองคอยดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสาย

การบินเทานั้น(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรนั้นๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้น

ยกเลิกบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 

 ที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยูบริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งคุณสมบัติของผูที่จะนั่งที่ทางสายการบินกําหนดไว เชน 

ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรงและสามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินมีเหตุขัดของ ตัวอยางเชน 

สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (ประตูฉุกเฉินมีน้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใชผูที่ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย 



 
และที่สําคัญอํานาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยูกับเจาหนาที่เช็คอินของทางสายการ

บินเทานั้น บริษัทฯ ไมสามารถอนุญาตได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 

 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู Twin/Double ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียงTriple Room 

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําให

ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในประเทศตุรกี ในชวงที่เปนฤดูหนาว จะไมเปดเครื่องปรับอากาศ จะเปดใหบริการในชวงเฉพาะชวง

ฤดูรอนเทานั้น 

 โรงแรมสวนใหญจะไมมีเจาหนาที่คอยยกกระเปา หรือบางโรงแรมอาจจะมีแตจะไมเพียงพอตอลูกคาที่เขาพัก ดังนั้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทานสามารถยกกระเปาของทานเขาหองพักของทานเองจะเปนการดีที่สุด แตถาไม

สะดวกเจาหนาที่จะบริการนํากระเปาไปวางยังหนาหองพักของทานแตจะใชเวลานานพอสมควร 

 

 โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไมเที่ยวเทากับมาตรฐาน 5 
ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเปนการจัดอันดับของการทองเที่ยวประเทศตุรก ี

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียด

อีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุง

ใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได

และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม  

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 พนักงานยกกระเปาของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น สวนใหญจะมีไมเพียงพอ ในกรณีที่ทานตองการจะไดกระเปาที่

รวดเร็ว ขอแนะนําวาทานสามารถนํากระเปาขึ้นหองดวยตนเองจะเปนการดีที่สุด แตถาไมรบีรอนทางมัคคุเทศกชาว

ไทย และมัคคุเทศกทองถิ่นจะบริการยกกระเปามาวางไวหนาหองพักของทาน 


