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ใบอนุญาตธุรกจิน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่  20  ป ี

(HELLO TURKEY 9 วัน มิ.ย. – ธ.ค. 62 EK) 

เยอืนตรุก ี9 วนั 6 คนื สัมผสับรรยากาศสุดโรแมนตกิ 

เกบ็ครบ อสิตนับล ูคซูาดาซ ึปามคุคาเล ่ คปัปาโดเกยี องัการา่ มา้ไมเ้มอืงทรอย 

พกัโรงแรม 4 ดาว  พเิศษ!!! พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ประยกุต ์2 คนื อสิตนับลู 2 คนื 

บนิหรรูะดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Emirates 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเดนิทางสมัผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เตม็อ่ิมกับประวตัศิาสตรท์ี่

ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี! Bracelet Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ่นคุณภาพท่ีท ามาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กลอ่ง 

แถมฟร!ี! ไอศกรีมทอ้งถิน่ของตุรกีท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ทา่นละ 1 แกว้ 

****(สงวนสิทธ์ิส  าหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 25 ท่านข้ึนไปเท่าน้ัน)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทาง 
สุดชิค !!!! พกัโรมแรมสไตลถ์  ้า 2 คืน ท่ีเมืองคัปปาโดเกีย 
บินหรูระดบั 5 ดาว Emirates  Airline    
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ               (-/-/-) 

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น4 สายการ

บิน Emirates Airlines เคาน์เตอร์ T ประตู 9 ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอ้านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ

และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมท่ีพกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 ดูไบ-เมืองอิสตนับล-ูเมืองชานัคคาเล-่มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย ✈ ✈ O 
AYVALIK MUSHO 

HOTEL 

3 
เมืองคซูาดาซึ-รา้นขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอรก์ามัม-

วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
บา้นพระแม่มาร-ีเมืองปามุคคาเล ่

O O O 
PAMUKKALE 
LYCUS RIVER 

HOTEL 

4 
เมืองปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอน

ย่า–สวนผีเส้ือหรือ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย 
O O O 

CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

5 
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์

กลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์  
O O O 

CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 เมืององัการ่า-สุสานอตาเติรก์-เมืองอิสตนับูล  O O O 
ISTANBUL  

RAMADA MERTER 
HOTEL 

7 
สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-อิสตนับูล  
O O O 

ISTANBUL  
RAMADA MERTER  

HOTEL  

8 อิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ดูไบ-กรุงเทพฯ  O ✈ ✈ - 

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันที่สอง ดูไบ-เมอืงอสิตนับล-ูเมอืงชานคัคาเล่-มา้ไมจ้า้ลองเมอืงทรอย-เมืองไอยวาลิค (-/-/D) 

02.05 น. เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK371 (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง) 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตันบลู โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK119 (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมง) 

13.45 น. เดินทางถึง สนามบนิ Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  

จากนั น  น้าท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

จากนั น น้าท่านสู่ แวะถ่ายรูป  ม้าไมจ้้าลองเมืองทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบ

โบราณซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่ส้าคัญต้านานของกรีกและเป็น

สงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการ

ที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จ้าลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อน

ตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ท้าการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้

สงครามและได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอย

ทัพไปแล้วก็ท้าการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วท้าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกัน

หมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วท้าการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมือง

แล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะท้าการเผาเมืองทรอยทิ ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น  น้าท่านสู่เมืองไอยวาลิค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ส้าคัญ โปรดทราบ !!! 

 เนื่องจากตุรกีเป็นประเทศอิสลามจึงไม่บริโภคเนื อหมู ท้าให้วัฒนธรรมการบริโภคหลักจะเป็นเนื อวัว, เนื อแกะ, 

เนื อไก่ มีปลาบ้างแต่น้อย ด้วยข้อจ้ากัดนี เองทางร้านอาหารที่ให้บริการส้าหรับทัวร์คนไทย เมนูโดยส่วนใหญ 

หรือ เกือบทุกมื อจึงมีเนื อไก่เป็นเมนูหลัก ซ่ึงหากท่านต้องการสั่งซื อเมนูอื่น ๆ ที่มีเนื อแกะ เนื อวัว สามารถติดต่อ

ทางไกด์ให้เป็นผู้ประสานงานดแูลสั่งให้กับท่านได้ 

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก AYVALIK MUSHO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 

   เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่                (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3.20 

ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่ส้าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั งของโบราณสถานที่ส้าคัญสิ่ง

มหัศจรรย์ยุคโบราณ  
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จากนั น น้าท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่

ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความย่ิงใหญ่ในอดตีได้ และแวะถ่ายรูป  โบสถ์

นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่ว

ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน  

จากนั น น้าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิด Isa bey เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส้าคัญที่สุดซ่ึงสะท้อนถึงจุดสิ นสุดของยุค

จักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี มัสยิดแห่งนี ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดใน

ดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั งขึ นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพื นที่และมี harem ขนาด

ใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่  

จากนั น น้าท่านซื อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ นชื่อของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั นหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลอง

การเป็นนายแบบและนางแบบเสื อหนังต่างๆตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น้าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดเีมือง

หนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ นใน

ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหา

ราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น้าท่าน

เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่

ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี  น้าท่านชม 

ห้องอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี , 

ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดทีุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่

มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่

และสิ นพระชนม์ในบ้างหลังนี  ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน 

เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่าง
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ละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี  จนพบในปี ค.ศ. 

1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซ่ึงพระ

สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน ้าสามก๊อก ที่ มีความ

เชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร้่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อก

น ้าเป็น ก้าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย

แล้วน้าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน 

จากนั น น้าท่านเข้า ชมโรงงานทอ่พรม สิ่งท่อขึ นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื อได้ตาม

อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง (189 กิโลเมตร) เมืองที่มีน ้าพุ

เกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี่ เมืองปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝา้ย-เมอืงเฮยีรา โพลิส-เมอืงคอนยา่–สวนผเีสื อหรอื พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมือง

คัปปาโดเกีย                                    (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านชม ปราสาทปยุฝา้ย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนนี ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็น

ชั นๆหลายชั นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท้าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว 

ซ่ึงมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮยีราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบ

บริเวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อนซ่ึงเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท้าให้

เมืองนี เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็น

อะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื อผ้า เป็นต้น เป็น

สินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100%  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั น น้าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท้าสมาธิ 

โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ 

อาจารย์ทางปรัชญาประจ้าราชส้านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท  ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส้าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และ

บุตร ของเมฟลาน่าด้วย 

 

 

 

 

 

จากนั น เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 

นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของ

กองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

 น้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ ้า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(CAPPADOCIA) 

**หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน**  

 

วันที่ห้า เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์    (B/L/D) 

** แนะนา้โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

 1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** ส้าหรับท่านที่สนใจขึ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริม

พิเศษ จ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของ

เมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูน

ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขึ นบอลลูน ท่านละ 230-250 เหรียญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) ขึ นอยู่กบัฤดกูาล โปรด

ทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุก

ประเภท ดงันั นขึ นอยู่กบัดุลยพินิจของท่าน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 2.รถจี๊บทัวร์ (Jeep Tour) ** ส้าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื นดิน 

โปรแกรมจ้าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของ

เมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจ๊ีบประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมในการนั่งรถจ๊ีบอยู่ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ นอยู่กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกัน

อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจ๊ีบ ดงันั นขึ นอยู่กบัดุลยพินิจของท่าน ** 

** คา้แนะนา้ ** 

- เนื่องด้วยข้อก้าหนดของเวลา ท่านจ้าเป็นต้องเลือกซื อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง  

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั งแต่

ก่อนวันเดินทาง (ตั งแต่อยู่ประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมนี  ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั นรุนแรง หรือ ตั งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

- ส้าหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ้าเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก 
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เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก 

เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบ

ภัยชาวโรมันที่ต้องการท้าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั นมีความกว้างและ

สูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท้าเป็นห้อง ๆ มีทั งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส้าหรับใช้ประชุม มีบ่อน ้าและ

ระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวน

กันไม่ได้  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น้าทุกท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซ่ึงยูเนสโกขึ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซ่ึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่

ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ้านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของ

ชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านชม หุบเขาอซุิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซ่ึงหุบเขา

ดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั งภูเขา เพ่ือเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้า

มองด ีๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั นในอดตีอุซิซาร์ ก็มีไว้ท้าหน้าที่เป็นป้อม

ปราการที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื อสินค้าและของที่ระลึก 
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ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านชมการแสดงพื นเมือง “ระบ้าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเต้นร้าที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ นมา

เมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี

เร่ร่อนคือคนกลุ่มส้าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ้าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท้าให้

ระบ้าหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ้าหน้าท้องตุรกี

ในปัจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 น้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ ้า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(CAPPACIA) 

**หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน**  

 

วันที่หก เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-เมืองอิสตันบูล     (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น เดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่าง

ทางน้าท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากนั นน้าทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า 

(ANKARA) หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่

อันดบั ๒  รองจากนครอิสตันบลู กรุงอังการาตั งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสู

งอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร 

กรุงอังการาเป็นที่ตั งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี 

ความสา้คญัของกรงุองัการา กรุงอังการามีประชากรจ้านวน 4,965,542  คน ท้าให้กรุงอังการาเป็นเมืองที่มี

ประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั น กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่าย

คมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาค

ต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั่วตุรกีด้วย 
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จากนั น น้าทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเตริก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA 

KEMAL ATATURK ซ่ึงเป็นผู้น้าในสงครามกู้อสิรภาพของตรุกีหลังสงครามโลกครั งที่ 1 ผู้ก่อตั งสาธารณรัฐตุรกี 

และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีด้วยอนุสรณ์สถาน

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966 –

1987 และ 1999–2009 จะเป็นรูป ANITKABIRด้วย สุสานอตาเติร์ก (Anitkabir หรือ Memorial Tomb หรือ 

Atatürk Mausoleum) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น้าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) กรุงอิส ตันบูล 

เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี  ตั งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส  

ซ่ึงท้าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั งอยู่ในทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่งบอสฟอรัส) และ 

ทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ISTANBUL RAMADA MERTER หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด  สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 

   ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-อิสตันบูล            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

** ข้อก้าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส้าหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จ้าเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม**  

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสื อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส้าหรับ

คลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื อแขนยาว ไม่รัดรูป 

จากนั น น้าทุกท่านชม สุ เหร่าสีน ้ าเงิน  (BLUE MOSQUE) หรือ  SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบ

จากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุ

คนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซ่ึง

ก็คือ Sultan Ahmed นั นเอง  
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จากนั น น้าทุกท่านสู่ จัตุรัสสลุตา่นอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลาง

แห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ นตรงกลางเป็นที่ตั ง

แสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี ใช้เป็นที่จัด

งานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นที่ตั งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือ

เสาที่สร้างในอียิปต์เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกน้ากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และ

เสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7  

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่

ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ นโดยสุลต่าน

เมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ้านวนมาก ณ จุดที่

สร้างพระราชวังแห่งนี สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน 

ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกัน

มากถึงสี่พันกว่าคนน้าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติข้าวของเคร่ืองใช้ส่วน

พระองค์เคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น้าทุกท่านชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟยี (SAINT SOPHIA)หรอื โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค

กลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดตีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนส

แตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูก

ผู้ก่อการร้ายบุกท้าลายเผาเสียวอดวายหลายครั งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับ

ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียนมีอ้านาจเหนือตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ น

ใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้

เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกัน

อย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท้าให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ น

สมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอ้านาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนา

อิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
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จากนั น น้าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื อของฝากได้ใน

ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ นชื่อและถั่ว

หลากหลายชนิดให้เลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ISTANBUL RAMADA MERTER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ดูไบ-กรุงเทพฯ    (B/-/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท้าให้ประเทศตุรกีได้รับ

สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส้าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทาง

เดินเรือที่เชื่อมทะเลด้าทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle 

และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส้าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรป

และเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั งสิ น 1,560 เมตร และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็น

อันดับ 4 ของโลกในสมัยนั น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดบัที่ 21) ขณะที่ล่องเรือพร้อมดื่มด่้ากับบรรยากาศสองข้าง

ทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้

สวยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

12.00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK120 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง (ใช้เวลารอเปลี่ยน 1.30 ชั่วโมง) 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK374 

 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

08.05 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ 
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**รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทั งนี โดยคา้นงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สา้คญั**  

**กอ่นทา้การจองทวัรท์กุครั ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั** 

 รปูถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นั น * 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ไฟลท์ขาไป EK371 BKK-DXB 02.25-05.35 

ไฟลท์ตอ่ขาไป EK119 DXB-SAW 10.00-13.45 

********************************************** 

ไฟลท์ตอ่ขากลบั EK120 SAW-DXB 15.35-21.00 

ไฟลท์ขากลบั EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 

26 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

21-29 ก.ย. 62 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 

05-13 ต.ค. 62 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 

12-20 ต.ค. 62 

19-27 ต.ค. 62 

26 ต.ค.-03 พ.ค. 62 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

09-17 พ.ย. 62 

16-24 พ.ย. 62 

30 พ.ย.-08 ธ.ค. 62 

30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 

 

**ราคานี  สงวนการเดนิทาง จา้นวน 25 ทา่นขึ นไป** 

**ราคานี เปน็ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัรานี  ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สา้หรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครั งกอ่นทา้การออกตัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สา้หรบัอตัราคา่บรกิารนี  จา้เปน็ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจา้นวน 25 ท่าน ขึ นไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ้านวนที่

กา้หนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ขึ น เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทั งหมดกอ่นทา้การจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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หมายเหต ุ

1. ราคานี สา้หรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึ นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจา้นวนดงักลา่วบรษิทัฯ  

ขอเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 2,500 บาท 

2. ไมม่รีาคาเดก็เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษแล้ว 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส้ารองทีน่ัง่จา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่สา้เนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ชา้ระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 20 วนั  

หากไมช่า้ระคา่ใชจ้่ายภายในกา้หนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

        ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชีา้ระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคลทั งนี เพือ่ความปลอดภัยในการ

ช้าระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 

หมายเหตุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษทั ฯ ขอสงวน

สิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 

ส้าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน้าให้ท่านเปิด

ห้องพัก เป็น 2 (1 TWIN + 1SGL) ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า กรณีที่ลูกค้าพักห้อง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง

บริการ ท้าให้ต้องเปิดบริการเป็นห้อง 1TWIN + 1SGL ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงตามหน้างาน 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ให้ท่านละ 2 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. / กระเป๋าถือขึ นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักต้องไม่เกิน 

7 ก.ก. 1ใบ  

อัตราค่าบริการนี รวม 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airline ชั นประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 

ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง  

ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

ค่าอาหารทุกมื อที่ระบุตามรายการ (บริการน ้าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน) 

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
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ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส้าหรับเด็กที่มีอายุต่้ากว่า 6 เดอืน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่า้จากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึ นบอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงันั นการเลอืกซื อ Optional Tour 

ขึ นอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

ค่าหนังสอืหนงัสอืเดินทาง 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30กิโลกรัมต่อท่าน) 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

เปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ีค่อยบรกิารเรา

โดยประมาณ 62 USD หรอืประมาณ 2,046 บาท ตอ่ทรปิ 

คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 7 วนั เทา่กบั 21 USD) 

พนกังานขบัรถในทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 7 วนั เทา่กบั 14 USD) 

ค่าทปิมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 27 USD) แต่ทั งนี มัคคุเทศก์ไทยขึ นอยู่กับความ

ประทับใจของลูกค้า 

รวมไปถงึเดก็อายมุากกวา่ 2 ป ียกเวน้ เดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั ) Infant) ทั งนี ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค้าแนะน้าในการย่ืนค้าร้องขอวีซ่า 

 อัตราค่าเข้าห้องน ้าจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1ห้องน ้า 

กรณยีกเลกิ 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนาม

ในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด้าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ้านาจประกอบ (กรณีด้าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช้าระ

เงินค่าบริการต่างๆทั งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ และหน้าสมุด

บัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี  

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ นไป ก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทั งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่า

วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน **  

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 15,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่ก้าหนด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ นจริงทั งหมด **  

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 

** ทั งนี  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน้าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 
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3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ้าหรือซื อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล้า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าบริการทั งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส้าหรับอัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ้านวน 25 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวน

ที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ น เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 

วัน ก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก้าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดทีี่จะให้บริการและด้าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด้าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช้าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริงทั งหมด 

โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท้าในวันเวลาท้าการของทางบริษัท ดงันี  วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั นๆถือว่าเป็นวันหยุดท้าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มลูสา้คญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยู่คนละชั นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 

เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 

1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ นจากนักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ 

ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านั น 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมที่ระบุนั นเป็นการจัดอันดบัของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดส้าคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 

 

ขอ้มลูสา้คญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเคร่ืองบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ที่นั่งบนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กัน

ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท้าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพ่ือช้าระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี  ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร 

พร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ ชั น
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ประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั งนี การตัดสินใจ ขึ นอยู่กับดุลย

พินิจของเจ้าหน้าที่สายการบินเป็นส้าคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัดที่สุด) 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี ส้าหรับผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น 

2. ทัวร์นี ขอสงวนสิทธ์ิส้าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ นในส่วนนี  

และ ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือ ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค้าน้าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช้าระเงินมัดจ้าหรือส่วนที่เหลือทั งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั งนี  ทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี ค้านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท้าให้ต้นทุนสูงขึ น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ช้าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช้าระตาม

ข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน้าติดตัวขึ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกัน

ทุกชิ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน้าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก้าหนด

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั น 

12. คณะทัวร์นี  เป็นการช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ้าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั นๆ กรณีที่



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 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 

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

ขึ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิด

เหตุการณ์นี ขึ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณทีีผู่้โดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่ทา่นได้ทา้

การจองไว้กบัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการชา้ระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ข้อผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

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

รายช่ือผู้ เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

  อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว            ไม่ทานเนื้อหมู              ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ              
               
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด       

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว    ลงชื่อ     ผู้จอง      

                  (     )

                        วันที่       

 


