บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มัน่ ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่า 20 ปี
(TK004_Spacial Pro Turkey 8D5N AUG-NOV 18 TK)

Turkey Special Pro 8 วัน 5 คืน
สัมผัสความยิง่ ใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
อิสตันบูล ปามุคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ดืม่ ด่า่ ธรรมชาติแบบ Bird eyes view ณ คัปปาโดเกีย พร้อมพักโรงแรมถา่
พิเศษ!!! ชมทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village
บินตรงโดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
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ก่าหนดการเดินทาง
ก่าหนดการเดินทาง

08-15 ส.ค. 61

24-31 ส.ค. 61

27 ส.ค.-03 ก.ย. 61

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3
(พักกับผูใ้ หญ่ 2
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ท่าน)
ท่าน)
ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00
30,999 บาท
30,999 บาท
30,999 บาท
ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1
ไฟล์ทขากลับ TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1
30,999 บาท
30,999 บาท
30,999 บาท
ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00
30,999 บาท
30,999 บาท
30,999 บาท
ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00

พักเดี่ยวเพิม่

6,500 บาท

6,500 บาท

6,500 บาท

11-18 ก.ย. 61
18-25 ก.ย. 61

30,999 บาท

30,999 บาท

6,500 บาท

24 ก.ย.-01 ต.ค. 61

ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
ไฟล์ทขากลับ TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1
30,999 บาท
30,999 บาท
30,999 บาท
ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00

6,500 บาท

03-10 ต.ค. 61
05-12 ต.ค. 61

30,999 บาท

6,500 บาท

30,999 บาท

30,999 บาท

30,999 บาท

ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
ไฟล์ทขากลับ TK64 IST-BKK 20.10-09.40+1
05-12 พ.ย. 61
10-17 พ.ย. 61

31,999 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

6,500 บาท

**ราคานี สงวนการเดินทาง จ่านวน 25 ท่านขึนไป**
**ราคานีเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้**
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จุดเด่นรายการทัวร์
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถา่ 1 คืน ทีเ่ มืองคัปปาโดเกียหรือเทียบเท่า 4 ดาว
บินตรงกับสายการบินประจ่าชาติ Turkish Airlines
Free WifiOn Bus ตลอดการเดินทาง!!!!
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครือ่ งรางน่าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิน่ คุณภาพทีท่ า่ มาจากทับทิมหอมชืน่ ใจ ท่านละ 1 กล่อง
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิน่ ของตุรกีทา่ นละ 1 อัน
แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
****(สงวนสิทธิส์ า่ หรับกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทาง 20 ท่านขึนไปเท่านัน)****
ก่าหนดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีนา่ เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่า
เซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จา่ ลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์
เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

2
3
4
5
6
7
8

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ -บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

กลาง
ค่า่
วัน
✈ ✈ ✈

เช้า

O

O

O

O

O

O

O

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสือหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปา
O
โดเกีย-ระบ่าหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดนิ -เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งO
หุบเขาอุซซิ าร์-เมืองอังการ่า
กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บา
O
ซ่าร์
กรุงเทพฯ
✈

โรงแรมทีพ่ กั
หรือเทียบเท่า
CANAKKALE
IRIS HOTEL
KUSADASI MARINA
HOTEL&SUITES

O

O

PAMUKKALE
NINOVA THERMAL
HOTEL

O

O

BURCU KAYA HOTEL

O

O

ANKARA BERA
HOTEL

O

✈

-

✈

✈

-
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รายละเอียดโปรแกรม
วันทีแ่ รก

กรุงเทพฯ

18.30 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน4 สายการ
บินTurkish Airlinesเคาน์เตอร์ Uประตู 9ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอ่านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน
เหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-65 ใช้เวลาเดินทางประมาณ
10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.45 น.

วันทีส่ อง

อิสตันบูล-สุเหร่าสีนา่ เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-เมืองชานัคคาเล่

(-/-/-)

(B/L/D)

04.00 น.
จากนัน
เช้า
จากนัน

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
น่าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอิสตันบูล
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น่าทุกท่านชม สุเหร่าสีน่าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรม
เป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์
โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดังเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน
ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตังชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan
Ahmed นันเอง

จากนัน

น่าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึนตรงกลางเป็นที่ตงแสดง
ั
ประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนีใช้เป็นที่จัดงานพิธี
แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพืนที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่ง เป็นที่ตังของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่
สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกน่ากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่
สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 หลัง
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จากนัน

น่าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตังอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็น เขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึนทะเบียน
เป็ น มรดกโลกจากยู เ นสโกตั งแต่ ปี ค.ศ. 1985 พระราชวั ง ทอปกาปึ สร้ า งขึ นโดยสุ ล ต่ า นเมห์ เ มตที่ 2
ในปี ค.ศ.1459 บนพืนที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีก จ่านวนมาก ณ จุดที่สร้าง
พระราชวังแห่งนีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่
เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนีมีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกัน
มากถึงสี่พันกว่าคนน่าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วน
พระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย

กลางวัน
จากนัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนส
แตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูก
ผู้ก่อการร้ายบุกท่าลายเผาเสียวอดวายหลายครังเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับ
ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนียนมีอ่านาจเหนือตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึน
ใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้
เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดั บไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกัน
อย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท่าให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิน
สมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอ่านาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนีให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม

จากนัน
ค่่า

น่าท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
 บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก CANAKALE IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีส่ าม

เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จา่ ลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH
DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น่าทุกท่านออกเดินทางสู่น่าท่านสู่ กรุง ทรอย เพื่อชม ม้าไม้จ่าลองเมืองทรอยซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุที่ท่าให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่
ส่าคัญต่านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลา
สิ บ ปี ก องทั พ กรี ก ก็ ไ ด้ คิ ด แผนการที่ จ ะตี ก รุ ง ทรอย โดยการสร้ า งม้ า ไม้ จ่ า ลองขนาดยั ก ษ์ ที่ เ รี ย กว่ า

เช้า
จากนัน
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กลางวัน
จากนัน

จากนัน

ค่่า

ม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ท่าการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือน
เป็น ของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอย
เมื่ อ เห็ น ม้ า โทรจั น ก็ ต่ า งยิ น ดี ว่ า กองทั พ กรี ก ได้ ถ อยทั พ ไปแล้ ว ก็ ท่ า การเข็ น ม้ า โทรจั น เข้ า มาในเมื อ ง
แล้วท่าการเฉลิมฉลองเป็ นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกัน หมด ทหารกรีก ที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจาก
ม้าโทรจันแล้วท่าการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะท่า
การเผาเมืองทรอยทิง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20
ชั่วโมง) เป็ น เมืองท่าที่ส่าคั ญ ทางการค้ าอีก เมืองหนึ่ง ของตุรกีที่เ ป็นสถานที่ตังของโบราณสถานที่ส่าคัญ
สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ จากนันน่าท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปจั จุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้
และถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่
ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน
น่าท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและส่าคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึง
จุดสินสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนีมัสยิดแห่งนียังเป็นที่ประทับของ
มัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตังขึนบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพืนที่และ
มี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่ จากนันน่าท่านซือขอฝากตามอัธยาศัย
ร้านขนม Turkish Delight ของฝากขึนชื่อของประเทศตุรกี
 บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก KUSADASI MARINA HOTEL&SUITES หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีส่ ี่

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ -บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
(B/L/D)

เช้า
จากนัน

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น่าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขันหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลอง
การเป็นนายแบบและนางแบบเสือหนังต่างๆตามอัธยาศัย
น่าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบ่ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่
อยู่ ข องชาวโยนก (Ionia) จากกรี ก ซึ่ ง อพยพเข้ า มาปั ก หลั ก สร้ า งเมื อ ง ซึ่ ง รุ่ ง เรื อ งขึ นในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลัง
เมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึนเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน
น่าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี
ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี
น่าท่านชม ห้องอาบน่าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน่า ให้เห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ
เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต

จากนัน

จากนัน
จากนัน
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จากนัน

น่าท่านสู่เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่
และสินพระชนม์ในบ้างหลังนี ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่าง
ละเอียดราวกับเห็น ด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีค นพยายามสืบเสาะค้ นห้าบ้านหลังนี จนพบในปี
ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชันเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่ง
พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน่าสามก๊อก ที่ มี
ความเชื่อว่าเป็นก๊อกน่าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่่ารวย และความรัก ถัดจาก
ก๊อกน่าเป็น ก่าแพงอธิษฐาน ซึ่ง มีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้า
ฝ้ายแล้วน่าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน

จากนัน

น่าท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม สิ่งท่อขึนชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซือได้ตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองที่มีน่าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุ
ขึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา
น่าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน่าพุเกลือแร่ร้อนนีได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน่าตกสีขาวเป็น
ชันๆหลายชันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท่าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน่า เป็นทางยาว
ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็น
น่าพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท่าให้เมืองนีเกิดการ
พังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ท่ัวไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่น โรง
ละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น

กลางวัน
จากนัน
จากนัน

จากนัน
ค่่า

น่าท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซือของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสือผ้า เป็นต้น เป็น
สินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100%
 บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีห่ า้ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสือหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบ่าหน้าท้อง
เช้า

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านัน** ระหว่างทางน่าท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak
Village แห่ง เมืองอิสปาร์ตา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ The Lavender Village ที่บานสะพรั่งสวยงาม จะมีเฉพาะ
เดือน กรกฏาคม ของทุกปี เท่านันน่าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

กลางวัน
จากนัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่าทุกท่านสู่ สวนผีเสือ Butterfly Garden มีผีเสือให้ชมว่า 50 สายพันธุ์ของผีเสือ ท่าให้เราทราบถึงวงจรชีวิต
ของผีเสือ ณ ที่แห่งนีจะได้สมั ผัสความหลากหลายของพืช ดอกไม้หลากสี พร้อมสัตว์ชนิดอื่นๆ นับว่าเป็น
สถานที่อีกแห่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง(สวนผีเสือจะปิดท่าการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์หากคณะเดินทาง
ไปทีส่ วนผีเสือตรงกับวันจันทร์ทางคณะจะปรับเปลี่ยนให้เดินทางเข้าชมทีพ่ ิพธิ ภัณฑ์เมฟลาน่าแทน)

จากนัน

น่าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท่าสมาธิ โดย
การเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่
อาจารย์ทางปรัชญาประจ่าราชส่านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส่าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และ
บุตร ของเมฟลาน่าด้วย

จากนัน

เดินทางสู่ เมืองคัป ปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง
30 นาที ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของ
กองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
 บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น่าท่านชมการแสดงพืนเมือง “ระบ่าหน้าท้อง”หรือ Belly Danceเป็นการเต้นร่าที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึนมา
เมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี
เร่ร่อนคือคนกลุ่มส่าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ่าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท่าให้
ระบ่าหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ่าหน้าท้องตุรกี
ในปัจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง)

ค่่า
จากนัน
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 น่าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ่า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว(CAPPADOCIA)
**หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมถ่าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน**
วันทีห่ ก

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดนิ -เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซซิ าร์
เมืองอังการ่า
(B/L/D)
** ส่าหรับท่านใดทีส่ นใจขึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความงดงาม
ของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึง่ ทีห่ าชมได้ยาก ใช้เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชัว่ โมง **
(ค่าขึนบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ 210-250 USD)

เช้า
จากนัน

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น่าทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (Underground City) ที่ได้รับการขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้
หลบภัยชาวโรมันที่ต้องการท่าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชันมีความกว้าง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท่าเป็นห้อง ๆ มีทังห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส่าหรับใช้ประชุม มีบ่อน่า
และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดิน
สวนกันไม่ได้

กลางวัน
จากนัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ่งยูเนสโกขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ่าเป็นจ่านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่า
ลัทธิอ่นื ที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
น่าท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขา
ดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทังภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้า
มองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบดังนันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท่าหน้าที่เป็นป้อม
ปราการที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย
น่าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซือสินค้า และของที่ระลึก เดินทางสู่
เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ ท่านได้ชมวิว
ของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)
น่าทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีใน
ปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจ
กลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็น

จากนัน

จากนัน
จากนัน
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ค่่า

ระยะทางประมาณ 450 กิ โ ลเมตร กรุ ง อั ง การาเป็ น ที่ ตั งของรั ฐ บาลกลาง ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ และ
สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความส่าคัญของกรุงอัง การา กรุงอังการามีประชากรจ่านวน
4,965,542 คน ท่าให้กรุงอังการาเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่ม
เมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานัน กรุงอังการา
ก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทาง
บก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่
ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั่วตุรกีด้วย
 บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีเ่ จ็ด กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์(B/L/-)
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน
น่าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.)
กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน
น่าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท่าให้ประเทศตุรกีได้รับ
สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส่าคัญเนื่องจากเป็นเส้นทาง
เดินเรือที่เชื่อมทะเลด่าทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle
และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส่าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรป
โลกในสมัยนัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อนั ดับที่ 21) ขณะที่ล่องเรือพร้อมดื่มด่่ากับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงาม
ตระการตา

จากนัน

น่าท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึนชื่อและถั่ว
หลากหลายชนิดให้เลือกสรร

จากนัน

น่าท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บาซาร์ () เป็นตลาดเก่าแก่
สร้างครังแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกินเนือที่กว่า 2แสนตารางเมตร
ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000ร้าน ขายของสารพัด ตังแต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่อง
หนังกระเบือง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สิน ค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ดังนันจึงตังราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 22 ห้อง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399
191 SILOM COMPLEX 22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399

จากนัน

ได้เวลาอันสมควรน่าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

01.25 น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินที่ TK-68 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

15.00 น.

(-/-/-)

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนีโดยค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ **
**ก่อนท่าการจองทัวร์ทกุ ครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนือ่ งจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็นหลัก**


หมายเหตุ
1. ราคานีส่าหรับผูโ้ ดยสาร 25 ท่านขึนไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าวบริษัทฯ
ขอเก็บค่าทัวร์เพิม่ ท่านละ 2,500 บาท
2. ไม่มรี าคาเด็กเนือ่ งจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

เงือ่ นไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : ส่ารองทีน่ งั่ จ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ช่าระยอดส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชา่ ระค่าใช้จ่ายภายในก่าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
- ช่าระโดยเงินสด
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ่ากัด
- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399)
ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ่ากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
สาขา สีลมคอมเพล็กซ์
สาขาอโศกทาวเวอร์

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

860-0-241510
968-0-091880
020-3-839278
234-2-012317

บัญชีออมทรัพย์
บัญชีออมทรัพย์
บัญชีออมทรัพย์
บัญชีออมทรัพย์

กรณีชา่ ระด้วยบัตรเครดิต มีคา่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทา่ การรูด
ทางบริษทั เอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบายให้ท่านช่าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
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ทังนีเพือ่ ความปลอดภัยในการช่าระเงินของท่านเป็นส่าคัญ
หมายเหตุ ท่านทีต่ อ้ งการใบเสร็จในนามนิตบิ คุ คล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนันทางบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

ข้อแนะน่าและแจ้งเพือ่ ทราบ
ส่าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน่าให้ท่านเปิด
ห้องพัก เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl) ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า กรณีที่ลูกค้าพักห้อง 3 ท่า นและบางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง
บริการ ท่าให้ต้องเปิดบริการเป็นห้อง 1Twin + 1Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริงตามหน้างาน
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น่าหนักไม่เกิน 20ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึนเครื่อง (Hand carry)
น่าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Turkish Airlines ชันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศน่าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช่านาญเส้นทาง
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมือที่ระบุตามรายการ (บริการน่าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ
(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัน”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส่าหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
**ประกันภัยที่ทา่ จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูนและเครือ่ งร่อนทุกประเภท ดังนันการเลือกซือ Optional Tour
ขึนอยูก่ ับดุลยพินจิ ของท่าน**

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
ค่าน่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินก่าหนด (20กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิน่ +คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ทคี่ อยบริการเรา
โดยประมาณ 54USD หรือประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 18USD)
พนักงานขับรถในท้องถิน่ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 12USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8วัน เท่ากับ 24USD) แต่ทังนีมัคคุเทศก์ไทยขึนอยู่กับความ
ประทับใจของลูกค้า
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กรณียกเลิก
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ่า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริง ณ วันนัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ่าห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ่านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท่าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด่าเนินการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึนอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส่าคัญ

***หมายเหตุ***
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ไี ม่สามารถท่ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณี
นีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 ในกรณีท่คี ณะออกเดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที่ใช้ในการน่าเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่คี ณะออกเดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน หรือต่่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมื่อเกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ เหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท่าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่าน่ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
เนือ่ งจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คนื เงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืน่ วีซา่ แล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ลูกค้าต้องช่าระค่ามัดจ่าที่ 15,000 บาท และค่าวีซา่ ตามทีส่ ถานฑูตฯ เรียก
เก็บ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีทผี่ โู้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทา่ การจองไว้กับ
ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการช่าระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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Attn : คุณ____________________

Fax : 02-231-3399

ใบจองทัวร์ กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จำกัด
รำยกำรทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสำร

วันเดินทำง
โทร

แฟกซ์

จำนวนผูเ้ ดินทำงทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่ำน / เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
ท่ำน)
จำนวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุ ณาจัดเรี ยงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งควำมประสงค์อื่นตำมที่ท่ำนต้องกำร อำทิเช่น
อาหาร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้ อหมู
รำยระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
รับทรำบเงื่อนไขในรำยกำรทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

เด็ก

ไม่ทำนสัตว์ปีก

ค่ำตัว๋ เพิม่ / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ทำนมังสำวิรัต

ข้ำพเจ้ำ
ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา
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