Welcome to Turkey
10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)

 เยือนโบดร ัม (Bodrum) เป็ นเมืองตากอากาศ เมืองท่องเทีย
่ วสําคัญของทางตุรกี
 ตืน
่ ตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกบ
ั ปามุคคาเล (Pamukkale)
 เทีย
่ วเมืองค ัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนทีม
่ ภ
ี ม
ู ป
ิ ระเทศอันน่าอัศจรรย์ซงึ่ เกิดจากลาวา
 เทีย
่ วอิสต ันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกีย
่ ว 2 ทวีป
 ถ่ายรูปคูก
่ ับม้าไม้จา
ํ ลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy)

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 10-19, 13-22 ก.ย. 61

29,922.-

รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง ค่ํา

โรงแรมที่พกั
หรือ เทียบเท่า
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กรุงเทพฯ

✈

✈

✈
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โดฮา - โบดรัม – ปามุคคาเล

✈

✈

O NINOVA TERMAL

3

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คอนย่า - นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย - ชมระบําหน้าท้อง

O

O

O TASSARAY

4

คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า

O

O

O ROYAL CARINE

O

O

O

O

O

5
6

อังการ่า – อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือช่องแคบ
บอสฟอรัส
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม –
อ่างเก็บน้ําใต้ดิน เยเรบาตัน - สุเหร่าสีน้ําเงิน - แกรนด์บาซาร์

GOLDEN TULIP
BAYRAMPASA
GOLDEN TULIP
O
BAYRAMPASA

7

อิสตันบูล - ม้าไม้จําลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล

O

O

O IRIS

8

ชานัคคาเล - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ

O

O

O CARINA

9

คูซาดาสึ - โบดรัม - สนามบิน

O

X

X
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✈

✈

10 โดฮา – กรุงเทพฯ

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 10-19, 13-22 ก.ย. 61

29,922.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ - โดฮา - โบดรัม – ปามุคคาเล
02.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 837
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองโบดรัม เที่ยวบินที่ QR 317
11.55 น. ถึงสนามบินโบดรัมมิลัส เมืองโบดรัม (Bodrum) เมืองเก่าแก่ริมทะเลอีเจี้ยนตั้งแต่สมัยกรีก แห่งประเทศ
ตรุ กี (Turkey) (เวลาท้ องถิ่ นช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื อง โบดรั ม
(Bodrum) เมืองท่องเที่ยวสําคัญของทางตุรกีและเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ริมทะเลเอเจียน ที่
สวยงามมากแห่งหนึ่ง และยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของประเทศด้วย เมืองที่มีความความเก่าเเก่ตั้งเเต่
สมัยของกรีกในชื่อว่า Halicarnassus ช่วงเวลา 4 ศตวรรษก่อนคริสตกาล นําท่านชมเมืองที่สวยงาม โดย
เมืองนี้มี Landmark เป็นปราสาทโบดรัม (Bodrum castle) ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณริมอ่าว โดยสร้าง
ขึ้นโดย Knights Hospitaller ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NINOVA TERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คอนย่า - นครใต้ดนิ
เช้า

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย - ชมระบําหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมปามุคคาเล(Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน้ําแร่ร้อนที่มีแร่
ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ําตก มีสีขาวคล้ายกับสร้าง
มาจากปุยฝ้าย ซึ่งน้ําแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อัศจรรย์ น้ําแร่นี้มีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม
เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และ

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ําพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ จากนั้น
นําท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่
1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่
มี คนอาศั ยอยู่ อีก ศูนย์ กลางของเฮียราโพลิส เป็ นบ่อน้ําที่ศักสิท ธิ์ ซึ่ งปัจจุ บันตั้งอยู่ ในโรงแรมปามุค คาเล
สถานที่สําคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ จากนั้นนําท่านออก
เดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308
รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง
สบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
แล้วนําท่านเข้าชมนครใต้ดิน (Underground City) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้ง
ยั งมี ร ะบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิ ตความเป็น อยู่ ใ ต้ ดินพร้ อ มสรรพ เข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มฟลานา
(Mevlana Museum) หรือสํานักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่ง
เชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน จากนั้นเดินทางสู่เมืองคัปปา
โดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปก
คลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็น
กัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ
เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่อง
นางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่ง
แรกของตุรกี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ชมระบําหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้ เมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชือ่ ที่น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TASSARAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สขี่ องการเดทาง
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.
ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง
(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ 200 - 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อ
สอบถามแจ้ งความจํา นงค์กับ หัวหน้า ทัวร์โดยตรง ทางบริ ษัทเป็น เพียงตัวกลางในการให้ข้ อมู ล และ
คําแนะนําเท่านั้น) **
นําคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) นําท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Goreme Open-Air
Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่
เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนําท่านเข้าชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศ
ตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบันของตุรกี เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่
ผสมผสานกั นระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่ างลงตั ว เมืองที่เต็มไปด้ วยศิลปะโรมัน และมั สยิ ดใน
ศิลปะไบเซนไทน์ ให้ท่าได้ถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque สร้างในศิลปะนีโอออตมาน เมื่อปี 1967 และถือ
เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงอังการ่า
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROYAL CARINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
อังการ่า – อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช –ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล
เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856
ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึงประมาณ
พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่าง
สวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ําหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ต่อจากนั้นนําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากับ
ทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ
สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN TULIP BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม –
อ่างเก็บน้ําใต้ดนิ เยเรบาตัน - สุเหร่าสีน้ําเงิน - แกรนด์บาซาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยีย
โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น
สุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุ ค กลาง จุ ด เด่ น อยู่ ที่ ย อดโดมขนาดมหึ ม ากลางวิ ห าร และนั บ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ที่ สุ ด ของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของ
สุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหา
สมบัติอันล้ําค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม
และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้าชม
ได้ทั้งหมด) จากนั้นนําท่านชมบริเวณจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียก
โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน้ําเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมือง
ในยุคไบแซนไทน์

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําเข้าชมสุเหร่าสีน้ําเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ํา
เงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดย
สุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี จากนั้นเข้าชมอ่างเก็บน้ําใต้ดินเยเรบาตัน
(Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิส
ตันบูล สามารถเก็บน้ําได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว
140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่น
มากคือ เสาเมดูซ่า จากนั้นเดินทางสู่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์
บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาด
นี้กินเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่ทองหยอง
เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก
ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN TULIP BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

อิสตันบูล - เฟอร์รขี่ ้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ –

ม้าไม้จําลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ที่กั้นระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ใน
ทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) นําท่านชมเมืองทรอย
(Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุง
ทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผัง
เมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทั บกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กําแพง ประตู และม้าไม้จําลองแห่งทรอย ซึ่ ง

ค่ํา

เปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําให้กรุงทรอยแตก ให้
เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลองแห่งทรอย นําท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ด
ที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกี
ถอนตัวออกจากสงครามโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

ชานัคคาเล - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ –
เมืองโบราณเอเฟซุส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ
30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ําไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของ
พวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เป็น
โครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะ
เป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้อง
ล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ออกเดินทางไปยังเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) อันเป็นที่ตั้งของเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมือง
โบราณที่มีการบํารุงรักษา ไว้เป็นอย่างดี ที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีกซึ่ง
อพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดย
พวกเปอร์เซีย และกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอเฟซุส”
ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน เราได้เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทาง เต็มไป
ด้วยสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆ หอสมุด โรงละครกลางแจ้งที่
สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ มีคอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส

ค่ํา

มาแสดง นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึก
ว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหิน
อ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตู
ทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพี แ ห่ ง ความรู้ รูป แกะสลัก เทพีทั้ ง 4 องค์นี้ เป็นของจํา ลอง ส่วนของจริงนั ก โบราณคดีช าว
ออสเตรียได้นํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดง
ตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสี
เสียงบ้างเป็นครั้งคราวห้องอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ํา
ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นําท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of vergin mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่
สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้น
นําท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลา
เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CARINA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง
คูซาดาสึ - โบดรัม - สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นําเดินทางสู่สนามบินโบดรัมมิลัส
12.55 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ QR 318
17.20 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

20.05 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR 836

วันที่สบิ ของการเดินทาง
โดฮา - กรุงเทพฯ
07.05 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ิ ธิก
่ กรณีทเี่ มืองนัน
ขอสงวนสท
์ ารย ้ายเมืองทีเ่ ข ้าพัก เชน
้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข ้าพักเมืองทีใ่ กล ้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5.เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

กําหนดว ันเดินทาง:

10-19, 13-22 ก.ย. 61
อ ัตราค่าบริการ

ราคา

ผู ้ใหญ่พักคู่ 1 ห ้อง ท่านละ

29,922.-

ผู ้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห ้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ัก)

29,922.-

พ ักห้องเดีย
่ ว เพิม
่ ท่านละ

5,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
เด็กไม่มเี ตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ัก)
้ ว๋ ั เครือ
ในกรณีไม่ใชต
่ งบิน ลดท่านละ

29,922.29,922.16,000.-

้ั รกิจเพิม
ชนธุ
่ เงินจากราคาท ัวร์ เริม
่ ต้นทีท
่ า่ นละ
(ราคาสามารถยืนย ันได้ก็ตอ
่ เมือ
่ ทีน
่ ง่ ั confirm เท่านน)
ั้

50,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให ้เด็กอายุตํา่ กว่า 7 ปี เข ้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม **

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวน
วัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (เท่ากับ 40 USD)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (เท่ากับ 30 USD )
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ
่ นไขการจอง
งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน หลังได้รับการยืนยัน ว่ากรุ๊ปเดินทางได้แน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
การชําระเงิน -ชําระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า / มาสเตอร์ จ่ายเพิ่ม 3.5 เปอร์เซนต์
-ชําระด้วยเชค กรุณาสั่งจ่าย คุณสุทธิ จูเภา
-ชําระด้วยการโอน กรุณาโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างนี้ แล้วรบกวนแฟกซ์ ใบโอนมาที่เบอร์
แฟกซ์.02 980-9948 บ.เจอร์นีย์ อินเตอร์
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
กรุงไทย
ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)
683-0-07226-3
คุณสุทธิ จูเภา
ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์
สวนจิตรลดา
067-211480-3
คุณสุทธิ จูเภา
ออมทรัพย์
กรุงศรี
ไปรษณีย์กลาง
077-1-19382-7
คุณสุทธิ จูเภา
ออมทรัพย์
กรุงเทพ
สํานักงานใหญ่สีลม
101-583736-0
คุณสุทธิ จูเภา
ออมทรัพย์
กสิกรไทย
ถนนแจ้งวัฒนะ
470-2-63309-0
คุณสุทธิ จูเภา
ออมทรัพย์
ทหารไทย
เมืองทองธานี
160-2-10349-9
คุณสุทธิ จูเภา
ออมทรัพย์
1. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

4.

5.

การยื่ น วี ซ่ า ในแต่ ล ะสถานทู ต มี ก ารเตรี ย มเอกสาร และมี ขั้ น ตอนการยื่ น วี ซ่ า ไม่ เ หมื อ นกั น ทั้ ง แบบหมู่ ค ณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชําระค่าท ัวร์สว
ทางบริษ ัทขอเก็บค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 20 ว ันก่อนการเดินทาง
่ หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
หากท่านไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า
้ า่ ยทีเ่ กิดขึน
้ จริง
จําเป็นทางบริษ ัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ

ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งตว๋ ั เครือ
่ งบินและทีน
่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน
1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญ หาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง
Longleg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน
2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมที่มลี ักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
5. หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนทําให้ไม่สามรถหาห้องพักได้เพียงพอต่อคณะ อาจย้ายไปพักในเมืองอื่นแทน

