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  ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

(ตุรกี ทรอย 8วัน 5คืน เม.ย. 63 TK) 

 

เที่ยวสนุก เกบ็ครบ ดนิแดนอารยธรรม 2 ทวีป 

เกบ็ครบไฮไลท์ อสิตนับูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล ่พเิศษ เที่ยวเมืองทรอย 

1 ปีมีครัง้เดียว ชมสวนดอกทวิลปิที่ อีเมอร์กันพาร์ค 

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และพักโรงแรมสไตลถ์้ำประยุกต์ 1 คืน ทีเ่มืองคัปปาโดเกีย 

เทีย่วสบาย บนิตรง พรอ้มบนิภายในประเทศ 1 ครัง้ โดยสายการบนิเตอร์กชิแอร์ไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง ราคา พักเดีย่ว เพิม่ 

4-11 เมษายน 2563 39,900.- 9,000.- 

เนือ่งจากราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ จงึไมม่ีราคาสำหรับเดก็ 

เนือ่งจากราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ 

ราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด้ 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสุวรรณภูม-ิอสิตันบูล                                           (-/-/-) 

19.00 น. พบกันท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ   

คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง)  

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ลอ่งเรือชอ่งแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช-่ชอ้ปปิง้ ตลาดสไปซ์-พระราชวัง

ทอปกาป-ึชมสวนทวิลปิ Emirgan Park–ชอ้ปปิง้แบรนดเ์นม               (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.20 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว    

ให้ท่านได้มีเวลา ทำภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านท่ีต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ท่ีเคาน์เตอร์รับ

แลกเงิน เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว  

จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

สำคัญ โปรดทราบ !!! 

 เนื่องจากตุรกีเป็นประเทศอิสลามจึงไม่บริโภคเนื้อหมู ทำให้วัฒนธรรมการบริโภคหลักจะเป็นเนื้อวัว

, เนื้อแกะ, เนื้อไก่ มีปลาบ้างแต่น้อย ด้วยข้อจำกัดนี้เองทางร้านอาหารท่ีให้บริการสำหรับทัวร์คน

ไทย เมนูโดยส่วนใหญ หรือ เกือบทุกมื้อจึงมีเนื้อไก่เป็นเมนูหลัก ซึ่งหากท่านต้องการสั่งซื้อเมนูอื่น 

ๆ ท่ีมีเนื้อแกะ เนื้อวัว สามารถติดต่อทางไกดใ์ห้เป็นผู้ประสานงานดแูลสั่งให้กับท่านได ้

 

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็น

ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าท่ีเป็น

เส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea 

เข้ากับ  ทะเลมาร์มารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่าน

ได้ชมทิวทัศน์ท้ังสองข้างท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็น

จุดยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงรายอยู่ตามช่อง

แคบเหล่านี้  

จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ

เจริญอย่างสูงสุดท้ังทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างท้ังสิ้น 12 ปี 

เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและไม่คำนึงถึงความ

สิ้นเปลืองใดๆท้ังสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี 

ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคม

ระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายคร่ึงวันช่วงเช้าด้วยการ 

จากนั้น         นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศท่านสามารถเลือก

ซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน

เล่ืองชื่อของตุรกี อย่างแอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาป ึTopkapi Palace สร้างขึ้นในสมัย

สุลต่านเมห์เมตท่ี 2 เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์

พระราชวังทอปกาป ึห้องท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีสนใจคือห้องท้องพระคลัง

อันเป็นท่ีเก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึ

ด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ท่ี

สำคัญ จากนั้นนำท่านสู่สวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงอิสตันบูล  

จากนั้น นำท่านเข้าชมภายใน อีเมอร์กนั พาร์ค Emirgan Park สวนสาธารณะทีส่วยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด

ของตุรกี โดยท่ีตลอดเดือน เมษายน ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะใช้เป็น สถานที่จัดงาน 

เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2020 โดยแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกี เป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิ

ปของโลก คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผดิว่าเป็นประเทศเนเธอร์แลนด ์ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอก

ทิวลิปหลากสี หลายสายพันธ์ุ นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย (หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอแจ้ง

ให้นักทอ่งเทีย่วเทีย่วทุกทา่นทราบกอ่นการเดนิทางวา่ ช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสมสำหรับการชมดอก

ทิวลิปนัน้ คือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม และการทีน่ักทอ่งเทีย่วสามารถเห็นดอกทิวลิปบานสะพรั่ง

ได้นัน้จะขึน้อยูก่ับสภาพภูมอิากาศเปน็สิ่งสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นช่วงวันที่ใด

หรือสัปดาหท์ีเ่ทา่ไหรข่องระหวา่งสองเดอืน เมษายน-พฤษภาคม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็น

สิ่งสำคัญ) 

จากนั้น ส่งท้ายช่วงบ่ายด้วยการนำท่านสู่ อาณาจักรแหล่ง  ช้อปปิ้ง Istinye Park บ่ายวันนี้ถือว่าเป็น

สวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเ์นมตัวจริง กับแหล่งช้อปปิ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็น

ห้างท่ีรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, 

LOUIS VITTON, HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนด์ ชั้นนำอีกมากมาย ชั้นล่างของห้างก็มี

ร้านอาหารหรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก เช่น 

Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ สำคัญ ช้อปปิ้งสินค้าอย่าลืมนึกถึงน้ำหนักกระเป๋า

ขากลับต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ร้านอาหารบางร้านชำระเงินด้วยสกุลเงิน ลีร่า เท่านั้น เพ่ือความ

สะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตัวไว้ด้วย, รบกวนกลับมาพบคณะตามเวลานัดหมาย  

ค่ำ รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง      

พักค้างคืน ที่  Gonen Yenibosna Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี  

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง    ฮปิโปโดรม-สุเหรา่สีนำ้เงนิ –เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เกบ็นำ้ใตด้นิเยเรบาตัน – 

เมืองชานัคคาเล ่                                                                           (เชา้/กลางวัน/เยน็) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้น นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสา

โอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายท่ียาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงาม

น่าดมูาก เพราะท้ังเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่าย่ิง  

จากนั้น นำท่านเข้าชม สุเหรา่สีน้ำเงิน Blue Mosque ท่ีมาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงิน

เป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลาย
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ดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอ

ประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาท่ีจะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าท่ีนครเมกกะ  

จากนั้น นำท่านเดินต่อไปเพ่ือเข้าชมสถานท่ีซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของ

ชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมี

เสางามค้ำท่ีสลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น ส่งท่าน

เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นใน

สมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเก็บน้ำสำหรับใช้

ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามท่ี อิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง ให้ประชาชนมีน้ำใช้ได้โดยตลอด  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Seven Hill Restaurant 

พิเศษ!! เปน็รา้นอาหารทีเ่หลา่บรรดาเหลา่ Blogger และ Celebrity ทั้งหลายตา่งกใ็หก้ารยอมรับวา่ 

เป็นร้านอาหารที่มีวิวที่สวยที่สุดในอิสตันบูล  

จากนั้น นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเลียบชายฝั่งสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีอยู่บริเวณท่าเรือท่ีจะข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ 

ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ีสวยงามของขุนเขาสลับกับรถว่ิงชายทะเล ผ่าน

บ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร เมืองถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบัทแล้ว   

จากนั้น นำท่านข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ใช้เวลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่ริมทะเล

มาร์มาร่า  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel  5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

 

วันสีข่องการเดนิทาง     มา้ไมเ้มืองทรอย-วหิารอะโครโปลสิ-เมืองคูซาดาซ ึ          (เชา้/กลางวัน/เยน็) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of 

Troy อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น 

สร้างขึ้น เพ่ือดึงดดูนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีหลงใหลในมหากาพย์อีเลียด

ได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควร  

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีสำคัญ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้น นำท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวญัถึงประหนึ่งดินแดนใน

เทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผู้ชมได้ถึง10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ

สถานท่ีมีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

เก็บไว้เป็นท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย  

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าท่ีสำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี 
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่  Le Bleu Hotel  5*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี 

 

วันหา้ของการเดนิทาง     บา้นพระแมม่ารี-เมืองโบราณเอฟฟซุิส-เมืองปามุคคาเล ่      (เชา้/กลางวัน/เยน็) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่เย่ียมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary 

ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี ้ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชี

ตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 

Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานท่ีไว้ในหนังสืออย่าง

ละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบ

ในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดยีว ภายในมีรูปปั้นของพระ

แม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคยเสด็จเยือนท่ีนี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อก

น้ำสามก๊อก ท่ี มีความเชือ่วา่เปน็กอ๊กนำ้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความ

ร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งท่ี

ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาพอสมควร 

จากนั้น นำเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็น

เมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารท่ีเป็น

สัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of 

Celsus และอาคารสำคญัอีกแห่งคือ วิหารแหง่จักรพรรดเิฮเดรียน 

Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความ

โดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณม์าก  

จากนั้น ปิดท้ายกันท่ีสิ่งก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้าง

โดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ย่ิงใหญ่มากขึ้น  

จากนั้น นำทา่นชอ้ปปิง้ ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีก

ท้ังยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อสิระให้ท่าน

เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เม ืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก     

จากนั้น นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คำว่า “ปามุคคาเล่” ใน

ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท 

เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมี

แร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้ง
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อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลก

ตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  

จากนั้น นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุ

เกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาท่ีขาวกว้างใหญ่ด้านข้าง

ของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง 

ถ้ามองดจูะดเูหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่

ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็น

รูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 

33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมา

ดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดิน

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรกัษาโรคได้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่ Pam Thermal  Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี   

          

วันหกของการเดนิทาง     เมืองคอนยา่-พพิธิภัณฑ์เมฟลานา่-เมืองคัปปาโดเกีย       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็น

เมืองท่ี นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดตีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่ง

เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของ

ประเทศ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิม

เป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ 

Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟัง

เสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึก

ทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได้ ผู้ท่ีมีสมาธิมากตัวจะลอย

ขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วน

หนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดย

ใช้สีมากมายตระการตาซึ่งหาชมได้ยาก และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร

ของเมฟลาด้วย  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เม ืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  3.20 ชั่ วโมง) ระหว่างทางให้ ท่าน ได้แวะพัก เป ล่ียน อิ ริยาบถด้วยการเข้าชม 
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Caravansarine สถานท่ีพักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน ท่ีย่ิงใหญ่ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี 

พักค้างคืน ที่ Goreme Kaya Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 

  !! หมายเหตุ ในกรณีทีโ่รงแรมถำ้เตม็ ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเปน็นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

 

วันเจด็ของการเดนิทาง     นครใตด้นิไคมัคล-ึพพิธิภัณฑ์กลางแจง้ เกอเรเม-่เขา้ชมบา้นของมนุษย์ถำ้-ชอ้ปปิง้-อสิ

ตันบูล-กรุงเทพมหานคร                                          (เช้า/กลางวนั/-) 

05.00 น. สำหรับท่านท่ีสนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม 

(ทัวร์นัง่บอลลนนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร์ ค่าขึน้บอลลูนประมาณ

ท่านละ 250USD  ในกรณีทีช่ำระเป็นเงินสด และ 260USD ใน

กรณีทีช่ำระด้วยบัตรเครดิต)เจ้าหน้าท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน 

เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด(สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ 

ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุด

เจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใช้เป็นท่ีหลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างท่ีลึก

ท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนีม้ีครบเคร่ืองทุกอย่างท้ังห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอม

อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม 

อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้น นำท่านชม พิพิธภ ัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air 

Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ง

เป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด

ถ้ำเป็นจำนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม 

โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple 

Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย  

จากนั้น นำท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบ

เขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า ดินแดนมา้พันธุ์ดี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีท่ีแล้ว เถ้าลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายท่ัวบริเวณจนทับ

ถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดิน

ภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับล้านป ีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานา่พิศวง ท่ีเต็มไปด้วย
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หินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจน

ผู้คนในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัว่า ปลอ่งไฟนางฟา้ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์

แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของ

มนุษย์ถำ้พืน้เมือง Local Cave House ของชาวพ้ืนเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจาก

ธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเย่ียมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือ

แสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพ่ือนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพ้ืนเมืองท่ีมีผู้คน

อาศัยอยู่จริงๆ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานเพชร,โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า

และของท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย  

 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  

19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 2009 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

21.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

 

วันที่แปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

☺…..........ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนิวทัวร์ค่ะ............☺ 

สำคัญ โปรดทราบ !!! 

 เนื่องจากตุรกีเป็นประเทศอิสลามจึงไม่บริโภคเนื้อหมู ทำให้วัฒนธรรมการบริโภคหลักจะ

เป็นเนื้อวัว, เนื้อแกะ, เนื้อไก่ มีปลาบ้างแต่น้อย ด้วยข้อจำกัดนี้เองทางร้านอาหารที่

ให้บริการสำหรับทัวร์คนไทย เมนูโดยส่วนใหญ หรือ เกือบทุกมื้อจึงมีเนื้อไก่เป็นเมนูหลัก 

ซึ่งหากท่านต้องการสั่งซื้อเมนูอื่น ๆ ที่มีเนื้อแกะ เนื้อวัว สามารถติดต่อทางไกด์ให้เป็นผู้

ประสานงานดแูลสั่งให้กับท่านได้ 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิตอ่สอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 
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ตุรดี ใชเ้งนิสกุล ลีรา (TRY) 
 

 

 

ขอ้แนะนำบางประการและตอ้งแจง้ใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

- สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอ

แนะนำให้นักท่องเท่ียวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเท่ียวมากกว่า 

- กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปล่ียนวัน

เดินทางได้ 

- กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สำหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

- กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

อัตราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

- ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอรไ์ลน์ส  

- น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน 

- ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

- ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ  

- วันละ 1 ขวด 

- ค่าพาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างนำเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

- เจ้าหน้าท่ีไกดค์นไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เคร่ืองดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีไม่ได้ระบุ 

- ค่าทิปไกดท้์องถิ่น (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 ท่ีจ่าย 3% 

 

สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรณุาตรวจสอบข้อมลูเหล่านี้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ไมช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหน้า-หลงั ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญ่ีปุ่น   

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอรต์ 

4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้ำ 

5. หน้าที่มีข้อมลูส่วนบคุคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี้ยงแทะ ฯลฯ 
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เงือ่นไขการจองทัวร์ โปรแกรม ตุรกี ทรอย 8 วัน 

การชำระเงิน  

งวดที1่: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 25,000.- บาท   ภายใน 

3 วันหลังจากทำการจอง 

งวดที2่: ชำระสว่นท่ีเหลือทัง้หมด ภายใน 45 วันลว่งหนา้

กอ่นออกเดนิทาง 

*** เมือ่ทา่นชำระมัดจำแลว้ ไมส่ามารถคืนเงนิมัดจำไดทุ้ก

กรณี *** 

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้

ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็น

สำคัญ  

 หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทาง

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง 15-19 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 4,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได้ 

ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง 20-24 ทา่น จะตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 3,000.- บาท จงึสามารถออกเดนิทางได ้

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้

จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

▪ เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะ

เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง 

หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่าน

ชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ

หลบหนีเข้าเมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund 

ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตั๋วเคร่ืองบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคำยืนยัน
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ว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว

ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 

โรงแรมและห้อง 

▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง

Triple Room ขึ้นอยู่กบัข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกัน

ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกนัตามท่ีต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทียบเทา่กับมาตรฐานสากล 

ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี  

▪ โรงแรมถำ้ใน เมืองคัปปาโดเกียนัน้ จะเปน็เพียงการโรงแรมทีม่ีการตกแตง่เสมือนถำ้ หรือเปน็เพียงการจำลอง

ให้เหมือนถ้ำ ไม่ใช่โรงแรมถ้ำที่มนุษย์ถ้ำใช้อยู่กันจริงๆ  

▪ ในชว่งเทศกาล หรือ ช่วงทีต่รงกับวันหยุดสำคัญตา่งๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ 

พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะสำแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ ICAO 

▪ หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนำขึ้นเคร่ือง

ได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

▪ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินคือ  20 กิโลกรัม (สำหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนัก

เพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกำหนด 

▪ สำหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเคร่ืองได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัมและมีความ

กว้าง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

▪ รายการทัวร์ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัข้อกำหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนท่ีเกิน 

▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านต้องการจะได้กระเป๋า

ท่ีรวดเร็ว ขอแนะนำว่าท่านสามารถนำกระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทาง

มัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน 
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*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรับครอบคลุมเรือ่งรักษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาติดต่อ .... เจ้าหน้าที่เซลล์ที่ท่านติดต่อซื้อทัวร์    โทร. 02-108-8666 
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Attn : คุณ     Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กบั  บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด 

รายการทัวร์ ตุรกี ทรอย 8วัน 5คืน (TK)                     วันเดนิทาง     

ชื่อผูต้ิดตอ่      โทร     แฟกซ ์   

ท่ีอยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร           

จำนวนผู้เดินทางท้ังหมด   คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด  ห้อง (ห้องพักคู ่ ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง       ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณาจัดเรยีงตามหอ้งพัก และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างถูกตอ้งตามหนังสือเดนิทาง 

ลำดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงคอ์ื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร            ไม่ทานเนื้อวัว         ไม่ทานเนื้อหมู         ไม่ทานสัตว์ปีก   ทานมังสาวิรัต 

รายระเอียดอื่นๆ            

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด     

ข้าพเจ้ารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเ์รยีบร้อยแล้ว           ลงชื่อ      ผู้จอง 

                               (     ) 

                              วันท่ี       

 

 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใชบ้ริการของเรา 
 

 


