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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

(LUXURY RIVIERA TURKEY 8 วนั ม.ีค.-เม.ย. 62 TK) 

ดื่มด่ าไปกับทวิทัศนแ์สนสวยชว่งฤดูใบไมผ้ลิ ล่องทะเลเมดเิตอเรเนี่ยน  

เกบ็ครบ อสิตันบลู อิซเมียร์ ปามคุคาเล่  อันตาเลีย คัปปาโดเกีย 

พักโรงแรม 5 ดาว  พิเศษ พักโรงแรมสไตลถ์  าประยุกต์ 1 คนื 

บนิตรง + บนิภายใน 2 ครั ง ไมเ่หนือ่ย โดยสายการบนิ Turkish Airlines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   

   

09-16 ม.ีค. 62 / 10-17 ม.ีค. 62  ราคา 39,900.- บาท  

29 ม.ีค. – 05 เม.ย. 62 / 31 ม.ีค.- 07 เม.ย.62  ราคา 43,900.- บาท 

10-17 เมษายน 62 /  13-20 เมษายน 62 ราคา 49,900.- บาท 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสุวรรณภมู-ิอิสตันบลู 

19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ นเครื่อง 

23.00 น. ออก เดิ น ทางสู่  ก รุ งอิ ส ตั น บู ล  โดยสายการบิ น  เตอร์ กิ ช  แอร์ ไลน์  เที่ ย วบิ น ที่  TK 69                  

(บินตรง)(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.20 ชั่วโมง)  

 

วันทีส่องของการเดินทาง    อิสตันบลู-อิซเมยีร-์ปามคุคาเล ่

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2312 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.15 ชั่วโมง)  

09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว 

น าท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of 

Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร

โรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 

ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญ

อีกแห่งคือ วิหารแห่ง จักรพรรดิ เฮ เดรียน  Temple of 

Hadrian สร้างขึ นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่น

ของวิหารแห่งนี คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนคร

เอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้

ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมา

ปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ น 

เที่ยง  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง  

ส าคัญ โปรดทราบ !!! 

 เนื่องจากตุรกีเป็นประเทศอิสลามจึงไม่บริโภคเนื อหมู ท าให้วัฒนธรรมการบริโภคหลักจะเป็นเนื อวัว, เนื อ

แกะ, เนื อไก่ มีปลาบ้างแต่น้อย ด้วยข้อจ ากัดนี เองทางร้านอาหารที่ให้บริการส าหรับทัวร์คนไทย เมนูโดย

ส่วนใหญ หรือ เกือบทุกมื อจึงมีเนื อไก่เป็นเมนูหลัก ซึ่งหากท่านต้องการสั่งซื อเมนูอื่น ๆ ที่มีเนื อแกะ เนื อ

วัว สามารถติดต่อทางไกด์ให้เป็นผู้ประสานงานดูแลส่ังให้กับท่านได้ 

จากนั น  น าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั ง

ยังผลิตเสื อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือก

ซื อสินค้าได้ตามอัธยาศัย  

จากนั น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

เป็นจ านวนมาก ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   ค าว่า “ปา

มุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เป็นน  าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ นจากธารน  าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่ง

เป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” 

ที่ตั งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ ว 

เป็นแอ่ง เป็นชั น ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา 

และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การ
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ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย 

(ปามุคคาล่) เมืองแห่งน  าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน  าพเุกลือ

แร่ร้อน  

จากนั น น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน  า เป็น

รูปร่างคล้ายหอยแครงและน  าตกแช่แข็งถ้ามองดูจะดูเหมือน

สร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น  าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั น

จะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหัศจรรย์  น  าแร่นี มีอุณหภูมิประมาณ 33 -35 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อ

ว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ 

ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน  าพุร้อนสามารถ

รักษาโรคได้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักค้างคืน ที่    Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี    

 

วันทีส่ามของการเดินทาง    ปามคุคาเล-่อันตาเลีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่ าน ออก เดิ น ท างสู่  เมื อ ง อัน ตา เลี ย  Antalya 

(ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั งอยู่

ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea 

ซึ่งตั งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นอีก

หนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 

150 ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับตัวเมืองนั นตั งอยู่บนที่ราบชายฝั่ งแคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้อง

ทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซึ่งสถานที่

ท่องเที่ยวภายในเมืองนั นก็มีทั งส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั น น าท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความ

งดงามของอนุสาวรีย์โบราณ รวมถึงก าแพงเมือง ซึ่งเป็นที่ตั ง

ของ “ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มี

ความส าคัญ ซึ่งสร้างขึ นจากหินสีน  าตาลอ่อนเพื่อใช้เป็นป้อม

ปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็น

หอคอยทรงกลมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ

เมือง ปัจจุบันหอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย  
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จากนั น น าท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูนั นถูกสร้างขึ นในรูปแบบทรงโค้ง จ านวน 3 

ประตู ซึ่งถือว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกีอีกด้วย  

จากนั น น าท่านชม ท่าเรือโบราณ Old Habour ซึ่งปัจจุบันท่าเรือแห่งนี ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่

ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่

เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดิเตอรเ์นีย่น Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวยีรา่แห่งตุรกี” 

ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรือที่ตกแต่งคล้ายกับเรือโจรสลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไป

ตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้เรือจะพา

ท่านล่องไปชมน  าตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึ่ง

แตกต่างจากน  าตกท่ัวๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็นล าธารน  า นับว่าเป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่     Basaran Business Hotel  5*    หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง     เมอืงอันตาเลยี-เมืองคัปปาโดเกยี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 542 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) ระหว่างทางให้ท่าน

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางโดยตลอด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเข้าชม 

Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ย่ิงใหญ่  

จากนั น น าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะ

พื นดินลึกลงไป 10 กว่าชั น เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 

85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี มีครบเครื่องทุกอย่างทั งห้องโถง ห้องนอน ห้องน  า  ห้องถนอมอาหาร 

ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น  น าท่านชม “ระบ าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี 

พักค้างคืน ที่     Gore Kaya Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ  า  

!! หมายเหต ุในกรณทีีโ่รงแรมถ  าเตม็ ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเปน็นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง     คัปปาโดเกยี-อิสตันบลู 

05.00 น. ส าหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึ นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า 

พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี ของโรงแรม (ทัวร์นั่งบอลลนนี 

ไม่ได้รวมอยู่ ในค่าทัวร์  ค่าขึ นบอลลูนประมาณท่านละ 

230USD ในกรณีที่ช าระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีที่

ช าระด้วยบัตรเครดิต) 
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เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 

(ส าหรับท่านที่ไม่ได้ซื อ ทัวร์ขึ นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั น น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air 

Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ง

เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถ  าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกัน

การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar 

Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขา

รูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั น น าท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา

ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่

ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี ) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั งอยู่ทาง

ตอนกลางของตุรกี เป็นพื นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายท่ัวบริเวณจนทับถม

เป็นแผ่นดินชั นใหม่ขึ นมา จากนั นกระแส น  า ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟ

ไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื นที่

เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พื นที่มหัศจรรย์แห่งนี เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี 

จากนั น ให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม,โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื อสินค้าและ

ของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

16.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเนฟเชียร์  

19.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

21.05 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  

  พักค้างคืน ที่  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี  

 

วันทีห่กของการเดินทาง     อิสตันบลู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มี

เสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั นก็ยัง

สวยงามน่าดมูาก เพราะทั งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมี

ค่ายิ่ง 

 จากนั น น าท่านชม สุเหร่าสีน  าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน  าเงิน
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เป็นเพราะเขาใช้กระเบื องสีน  าเงินในการตกแต่งภายใน 

ซึ่งท าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ  คาร์

เนช่ัน ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ 

หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องท าพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั นน า

ท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหรา่เซนต์โซเฟีย Mosque of 

Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี เป็นโบสถ์ทางศาสนา

คริสต์ ภายในมีเสางามค  าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่ง  

จากนั น ท่านสู่ อุโมงค์เก็บน  าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 

532 เพ่ือเป็นที่เก็บน  าส าหรับใช้ในพระราชวัง ส ารองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถกูข้าศึกปิดล้อมเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั น น าท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็น

พิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ  ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้อง

ท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล  าค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้ามประดับด้วยมรกต

ใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่ส าคัญ 

จากนั น น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือ

ตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื อของฝากได้ในราคา

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้

อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิ

ทาชิโอ ฯลฯ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

  พักค้างคืน ที่  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี  

 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง     กรงุอิสตันบลู-กรงุเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the 

Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความ

สวยงามมาก ช่องแคบนี ท าหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่าง

ยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea 

เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 

กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุด

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ

เหล่านี   

จากนั น น าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่  Dolmabahce 

Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทั งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโต

มัน ใช้เวลาก่อสร้างทั งสิ น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของ
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ยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึงความสิ นเปลืองใด ๆ ทั งสิ น 

ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส 

Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้ว

เจยีระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั น น าท่านสู่ย่าน ทักซิม สแควร์ Taksim Square เป็นย่านคึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล และเป็นจุด

ศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวท่ัวโลก ตั งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล ค าว่า  Taksim หมายถึง การ

แบ่งแยก หรือ การกระจราย ซึ่งมีที่มาจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่งนี เคยเป็น

ที่ตั งของอ่างเก็บน  าในยุคของออตโตมันและเป็นจุดที่สายน  าจากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจาย

ออกไปยังส่วนอื่น ๆ ของเมืองนอกจากนี ค าว่า Taksim   ยังหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลง

คลาสสิคของตุรกีอีกด้วย ระหว่างที่เราเดินเพลินบางช่วงเวลาจะมีรถรางสีแดงที่วิ่งมาตามรางมี

กิจกรรมพิเศษบนรถรางได้นักท่องเที่ยวได้เห็นการแสดงต่างบนรางได้ตลอดเวลานอกจากนี  Taksim 

Square ยังรายล้อมไปด้วยร้านอาหารตุรกี, ร้านค้า, ผับ, คาเฟ่และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติ

มากมายได้แก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสินค้าแบรนด์เนม ชื่อดัง 

อื่น ๆ อกีมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินได้ตลอดเวลา 

(** เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านจึงของดบริการอาหารค่ า ** ) 

18.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

 

วันที่แปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

**รายการทอ่งเที่ยวอาจเปลีย่นแปลงได้ ทั งนี โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็ส าคัญ**  

**กอ่นท าการจองทัวรท์กุครั ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก** 

** รปูถ่ายสถานทีใ่ช้ประกอบการโฆษณาเทา่นั น ** 

 

 

ส าคัญ โปรดทราบ !!! 

 เนื่องจากตุรกีเป็นประเทศอิสลามจึงไม่บริโภคเนื อหมู ท าให้วัฒนธรรมการบริโภคหลักเป็นเนื อวัว, เนื อแกะ, 

เนื อไก่, และเนื อปลาบ้าง แต่น้อย ด้วยข้อจ ากัดนี  ส่งผลให้ร้านอาหารที่ให้บริการทัวร์คนไทยจัดสรร เมนูโดยส่วนใหญ่ 

หรือ เกือบทุกมื อเป็นเนื อไก่ ซึ่งหากท่านต้องการสั่งซื อเมนูอื่น ๆ ที่มีเนื อแกะ เนื อวัว สามารถติดต่อทางไกด์ให้เป็นผู้

ประสานงานดูแลส่ังให้กับท่านได้ 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพ่ิม 

09-16 ม.ีค. 62 
39,900 

9,000 

10-17 ม.ีค. 62 

29 ม.ีค. – 05 เม.ย. 62 
43,900 

31 ม.ีค. – 07 เม.ย. 62 

10-17 เม.ย. 62 (เตม็) 
49,900 

13-20 เม.ย. 62 (เตม็) 

 

เนือ่งจากราคานี เป็นราคาโปรโมชัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 

เนือ่งจากราคานี เป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกรุป๊เท่านั น 

**ราคาอาจมกีารปรับขึ น – ลง ตามราคาน  ามันทีป่รับขึ นลง แตจ่ะปรับตามความเปน็จรงิที่ 

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเท่านั น (คดิ ณ วันที ่15 พ.ย. 2561) ** 

ชั นธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร์ เริม่ตน้ทีท่า่นละ  95,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยันไดก้ต็อ่เมือ่ที่นัง่ confirm เท่านั น) 

ข้อแนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้ักทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดินทาง 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอ

แนะน าให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวัน

เดินทางได ้

 กระเปา๋เดินทางเพื่อโหลด ส าหรับชั นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น  าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

 กระเปา๋ถอืขึ นเครื่อง Hand Carry (น  าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

อัตราคา่บรกิารนี รวมถงึ 

 ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น  าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 

กิโลกรัม/ท่าน) 

 คา่ภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน  ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื อที่ระบุในโปรแกรม, น  าดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด 

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราคา่บรกิารนี ไมร่วมถงึ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 

USD) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการจองทัวร ์โปรแกรม ลักซูรยี์ รเิวยีรา่ ตรุก ี8 วัน 

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่นั่งมัดจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั งหมด ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

ชื่อบัญชี  บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 860-0-241510 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส์  เลขที ่ 968-0-091880 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกสกิรไทย สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชอีอมทรัพย์ 

กรณชี าระดว้ยบัตรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษัิทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มฉิะนั นทางบรษัิท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

กรณยีกเลิกทัวร ์โปรแกรม ลักซูรยี์ รเิวยีรา่ ตุรกี 8 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจ า 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจ า 10,000+ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วัน) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณทีีม่ผีูเ้ดินทางต่ ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

ในกรณทีีม่ผีู้เดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั งนี จะ

ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง 

หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระ

มาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้ า

เมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตาม

ระบบของสายการบินเท่านั น(ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั น) 

 ท่านที่จะออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่า

ทัวร์นั นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกต๋ัวภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั น

ยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง

(Triple Room) ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกัน

ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมระดับ 5 ดาว มาตรฐานของประเทศตุรกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล  

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ นเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน  าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน

ถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(ICAO) 

 หากท่านซื อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าขึ นเครื่องได้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 รายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน  าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ทั งนี 

ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน  าหนักส่วนที่เกิน 

 

 

 

 

 
 
 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์      วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ     โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร           
             
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี   ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง(หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

  อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว            ไม่ทานเนื้อหมู              ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอืน่ๆ            
             
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่   เด็ก   ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด       

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อ     ผู้จอง       

                (     ) 

                      วันที่       

 


