
191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 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 

 

 

 

 

ãºÍ¹ØÞÒµ¸ØÃ¡Ô¨¹íÒà·ÕèÂÇàÅ¢·Õè 11/01967 

ÁÑè¹ã¨·Ø¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ »ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÁÒ¡¡Ç‹Ò  20  »‚ 
(Turkey Delight 8D4N ÁÔ.Â.-¡.¤. 27,888 ¾Ñ¡ 4 ´ÒÇ TK) 

 

â»ÃâÁªÑè¹¾ÔàÈÉ ÃÑº¨íÒ¹Ç¹¨íÒ¡Ñ́  ºÔ¹µÃ§ à·ÕèÂÇµØÃ¡Õ 8 ÇÑ¹ 5 ¤×¹ 

à¡çºäÎäÅ·�à·ÕèÂÇàÁ×Í§ ÍÕÊµÑ¹ºÅÙ ªÒ¹Ñ¤¤ÒàÅ‹ »ÒÁØ¤¤ÒàÅ‹ ¤Ñ»»Òâ´à¡ÕÂ 

¾Ñ¡âÃ§áÃÁÃÐ Ñ́º 4 ´ÒÇ 5 ¤×¹àµçÁ 

ºÔ¹µÃ§àµÍÃ�¡ÕÊáÍÃ�äÅ¹� (TK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ÃÇÁà´Ô¹·Ò§ÊÑÁ¼ÑÊ¤ÇÒÁÂÔè§ãËÞ‹áË‹§´Ô¹á´¹ 2 ·ÇÕ» àµçÁÍÔèÁ¡Ñº»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·ÕèÂÔè§ãËÞ‹áÅÐÂÒÇ¹Ò¹¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÍµâµÁÑ¹ 

ª×è¹ªÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔã¹ÃÙ»áºº Bird eye view ³ àÁ×Í§¤Ñ»»Òâ´à¡ÕÂ 

á¶Á¿ÃÕ!!Bracelet Evil Eye à¤Ã×èÍ§ÃÒ§¹íÒâª¤¢Í§»ÃÐà·ÈµØÃ¡Õ ·‹Ò¹ÅÐ 1 ÍÑ¹ 

á¶Á¿ÃÕ!! Pomegrante Tea ªÒ·ŒÍ§¶Ôè¹¤Ø³ÀÒ¾·Õè·íÒÁÒ¨Ò¡·Ñº·ÔÁËÍÁª×è¹ã¨ ·‹Ò¹ÅÐ 1 ¡Å‹Í§ 

á¶Á¿ÃÕ!! äÍÈ¡ÃÕÁ·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§µØÃ¡Õ·‹Ò¹ÅÐ 1 ÍÑ¹ 

á¶Á¿ÃÕ!! Turkish Coffee¡Òá¿¢Í§»ÃÐà·ÈµØÃ¡Õ ·‹Ò¹ÅÐ 1 á¡ŒÇ 

****(Ê§Ç¹ÊÔ·¸ÔìÊíÒËÃÑº¡ÃØ�»·ÕèÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ 20 ·‹Ò¹¢Öé¹ä»à·‹Ò¹Ñé¹)**** 

¾Ñ¡âÃ§áÃÁÃÐ´Ñº 4 ´ÒÇ µÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

ºÔ¹µÃ§¡ÑºÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹»ÃÐ¨íÒªÒµÔ Turkish Airlines 

FREE WIFI ON BUS µÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§!!!! 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÃÒ¤Ò 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ            (-/-/-) 

20.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร ์U ประตู 9 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK-69 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมท่ีพกั 

หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เมืองอิสตนับูล-สุเหร่าสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล-่ 

มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย 
O O O 

CANAKKALE 

IRIS HOTEL 

3 
เมืองเปอรก์ามัม-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-TURKISH 

DELIGHT-เมืองคซูาดาซึ   
O O O 

KUSADASI  

GRAND SAHIN 

HOTEL 

4 
เมืองคซูาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-ปามุคคา

เล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล ่
O O O 

PAMUKKALE 

LYCUS RIVER 

HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล-่เมืองคอนย่า–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-

ระบาํหนา้ทอ้ง  
O O O 

CAPPADOCIA 

TOURIST HOTEL 

6 
คัปปาโดเกีย-นครใตด้นิ-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้- 

หุบเขาอุซิซาร-์เมืององัการ่า   
O O O 

ANKARA SERGAH 

HOTEL 

7 
กรุงอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัทอปกาปึ-

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 
O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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วนัท่ีสอง อิสตนับูล-สุเหรา่สีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานคัคาเล-่มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย (B/L/D) 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากน้ัน นําทุกท่านเดินทางเขา้สู ่เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

ÊíÒ¤ÑÞ â»Ã´·ÃÒº !!! 
 à¹×èÍ§¨Ò¡µØÃ¡Õà»š¹»ÃÐà·ÈÍÔÊÅÒÁ Ö̈§äÁ‹ºÃÔâÀ¤à¹×éÍËÁÙ ·íÒãËŒÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ËÅÑ¡¨Ðà»š¹à¹×éÍÇÑÇ, à¹×éÍá¡Ð, 

à¹×éÍä¡‹ ÁÕ»ÅÒºŒÒ§áµ‹¹ŒÍÂ Œ́ÇÂ¢ŒÍ í̈Ò¡Ñ´¹ÕéàÍ§·Ò§ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃÊíÒËÃÑº·ÑÇÃ�¤¹ä·Â àÁ¹Ùâ´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ 
ËÃ×Í à¡×Íº·Ø¡Á×éÍ Ö̈§ÁÕà¹×éÍä¡‹à»š¹àÁ¹ÙËÅÑ¡ «Öè§ËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃÊÑè§«×éÍàÁ¹ÙÍ×è¹ æ ·ÕèÁÕà¹×éÍá¡Ð à¹×éÍÇÑÇ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í

·Ò§ä¡ �́ãËŒà»š¹¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ Ù́áÅÊÑè§ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹ä Œ́ 

การเขา้สุเหร่า ** ขอ้กาํหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรับการเขา้ชมสุเหร่า และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอด

รองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

 สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียม

ผา้สาํหรบัคลุมศีรษะ 

 สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากน้ัน นําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือ

ตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุด

ศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งข้ึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดง

กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งข้ึน

ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน

สถานท่ีแหง่น้ีใชเ้ป็นท่ีจัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามัสยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลบัมาไวท่ี้อิส

ตนับลูเสาตน้ท่ีสอง คือ เสาง ูและเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นาํท่านสู่ เมืองชานัคคาเล ่ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู ่ท่าเรือกัลป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพ่ือ นัง่เรือเฟอรร่ี์ขา้มฟากชอ่งแคบดารด์ะแนลล ์จาก

ฝัง่ เมืองอิสตันบูล สู่ เมืองชานัคคาเล่ (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) หลงัจากนําท่านสู ่แวะถ่ายรูปเพ่ือชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย 

ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําใหก้รุงทรอยแตก

สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีสาํคญัตาํนานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุง

ทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ําลอง

ขนาดยกัษ์ท่ีเรียกวา่มา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ทําการเข็นไปไว ้

หนา้กรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจาก

เมืองทรอย ชาวทรอยเม่ือเห็นมา้โทรจนัก็ตา่งยนิดีวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการเข็นมา้โทรจนัเขา้

มาในเมืองแลว้ทําการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เม่ือชาวทรอยนอนหลบักันหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ก็

ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทาํการเปิดประตเูมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้

ก่อนท่ีจะทาํการเผาเมืองทรอยท้ิง  

 

 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั CANAKKALE IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-รา้นขนมTURKISH DELIGHT   

  เมืองคูซาดาซึ                    (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านออกเดินทางสู ่เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  3 

ชัว่โมง 20 นาที) เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี

สาํคญัส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ ท่ี

ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้ 

จากน้ัน แวะถ่ายรปู โบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซคูริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

จากน้ัน นําท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและสําคัญท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุค

จกัรวรรดิ Seljuk ในชว่งปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแหง่น้ียงัเป็นท่ีประทบัของมัสยิดเมยยาด
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ในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งข้ึนบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี harem 

ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

จากน้ัน นําท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากข้ึนช่ือของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี  เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย- 

   เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล ่      (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านเดินทางชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลอง

การเป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 
 

 

จากน้ัน นําทุกท่านเดินทางสู ่เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนใน

ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หา

ราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่าน

เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเม่ือสมัย 2,000 ปีท่ีแลว้ 

ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี นํา

ท่านชม หอ้งอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยู่

จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะ

แบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
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จากน้ัน นําท่านชม บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศัย

อยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถกูคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอ

รีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสือ

อยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบใน

ปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบรูณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี 

ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน้ําสามก๊อก ท่ี 

มีความเช่ือวา่เป็นก๊อกน้ําท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความรํา่รวย และความรกั ถัด

จากก๊อกน้ําเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงใน

ผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน 
 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม ส่ิงท่อข้ึนช่ือของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซ้ือได้

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําทุกท่านเดินทางสู ่เมืองปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง (189 กิโลเมตร) เมืองท่ี

มีน้ําพุเกลือแรร่อ้นไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้า

ผา นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรร่อ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน้ําตกสี

ขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ํา

เป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมากท่านจะไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ี

สรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเช่ือกันว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภัย

ธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมอง

ออกวา่เดิมเคยเป็นอะไรเชน่โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  

 

 

 

 

 
 

จากน้ัน นําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเชน่ ผา้พนัคอ ผา้ปท่ีูนอน เส้ือผา้ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ี

ผลิตดว้ยคอตตอน100%  
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คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้     เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบาํหน้าทอ้ง  

(B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทํา

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุย่ สว่นหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูม่ี อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูติ้ดตาม 

สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็น

สถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ราํท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงเกิด

ข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ช่ือกนัว่าชนเผ่า

ยิปซีเรร่อ่นคือคนกลุม่สาํคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบาํหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซี

ทาํใหร้ะบาํหนา้ทอ้งแพรห่ลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหน้า

ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเคร่ืองดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 

 

 

 

 

 

 

  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั CAPPADOCIA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หบุเขาอุซิซาร ์  

  เมืององัการา่               (B/L/D) 

** แนะนาํโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1.บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัท่านท่ีสนใจข้ึนบอลลนูชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย โปรแกรมเสริม

พิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปข้ึนบอลลนู เพ่ือ

ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปข้ึน

บอลลนู ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน   

ท่านละ 250 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐ (USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ใน

โปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมค่รอบคลุมการข้ึนบอลลนู และ เคร่ืองรอ่นทุกประเภท ดังน้ัน

ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

2.รถจี๊บทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรม

จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงาม

โดยรอบของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจ๊ีบ

ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในการนัง่รถจ๊ีบอยูท่ี่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์

สหรัฐ (USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุม

กิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ดงัน้ันข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

** คาํแนะนาํ ** 

 - เน่ืองดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  

 - ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ให้

หวัหนา้ทวัรท์ราบตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

 - กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ

เสียหายไม่วา่กรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 - สาํหรบัท่านท่ีไม่รว่มในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจาํเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดก

โลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแหง่ แต่ละแหง่มีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสต์

ใชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความ

กวา้งและสงูขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม 

มีบ่อน้ําและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้ง

แคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซ่ึงยเูนสโกข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

คริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการ

รุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศัย ซ่ึงหุบ

เขาดงักลา่วมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศัย 

และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสงูท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ําหน้าท่ี

เป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดสอ่งขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านแวะ ชมโรงงานจวิเอวรร่ี์และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 
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จากน้ัน เดินทางสู ่เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

ระหวา่งทางนําท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากน้ันนําทุกท่านเดินทางตอ่สู ่เมืององักา

ร่า (ANKARA) หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตรว์า่ ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมือง

ใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับลู กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ี

ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 

กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรฐับาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ 

ในตุรกี ความสาํคัญของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําใหก้รุงอังการา

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิส

ตันบลูเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์าราน้ัน กรุงอังการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ

เครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ี

เช่ือมโยงภมิูภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ 

ทัว่ตุรกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ-

ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต           (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง (ระยะทาง 450 

กิโลเมตร) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดท่ีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงทําใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคัญเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลดําทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีสําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เช่ือใหร้ถยนต์

สามารถวิ่งขา้มฝัง่ยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และได้

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ี

ลอ่งเรือพรอ้มด่ืมดํา่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่

และบา้นเรือนของบรรดาเหลา่เศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา 
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จากน้ัน นําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถ์ของ

ศาสนาคริสตแ์ต่ถกูผูก้่อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับ

ถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง 

โบสถเ์ซนต์โซเฟีย ข้ึนใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 

1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สรา้ง

เสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอยา่ง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอยา่งใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจน

เรียบรอ้ยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอาํนาจเหนือ

ตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหรา่ของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์

ท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งข้ึนโดย

สุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวน

มาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแหง่น้ีสามารถมองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าได้

อย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพาร

อาศยัอยูร่วมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คนนําท่านเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบัติขา้วของ

เคร่ืองใชส้ว่นพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 
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จากน้ัน นําท่านสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝากได้

ในราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานข้ึนช่ือและถัว่

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

วนัท่ีแปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

01.25 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเท่ียวบินท่ี TK-68 ใชเ้วลาเดินทาง 

  ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

**รายการท่องเท่ียวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั**  

**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั** 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พกัเดี่ยวเพ่ิม 

ไฟลท์ขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 

ไฟลท์ขากลบั TK68 IST-BKK 01.25-15.00 
25 พ.ค.-01 มิ.ย. 62 

01-08 มิ.ย. 62 

08-15 มิ.ย. 62 

15-22 มิ.ย. 62 

22-29 มิ.ย. 62 

29 มิ.ย.-06 ก.ค. 62 

26 ก.ค.-02 ส.ค. 62 

27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 7,000 บาท 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จาํนวน 25 ทา่นข้ึนไป** 

**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 
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** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ

ตามจาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ  

(ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

ËÁÒÂàËµØ 

1. äÁ‹ÁÕÃÒ¤Òà´ç¡à¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉáÅŒÇ 

à§×èÍ¹ä¢ã¹¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ� 

§Ç´·Õè 1 : ÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§¨‹ÒÂ 15,000 ºÒ·/·‹Ò¹ (ËÅÑ§¡ÒÃ¨Í§ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹) ¾ÃŒÍÁÊ‹§ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ 

§Ç´·Õè 2 :ªíÒÃÐÂÍ´Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×Í ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 20 ÇÑ¹  

ËÒ¡äÁ‹ªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÀÒÂã¹¡íÒË¹´ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ 

ª×èÍºÑÞªÕ  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  ..... ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¸. ¸¹ªÒµ ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡ àÅ¢·Õè 240-3-02006-7  ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 

¸. ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò  ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤àÎŒÒÊ� àÅ¢·Õè  860-0-241510  ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¸. ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò  ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«� àÅ¢·Õè  020-3-839278  ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¸. ä·Â¾Ò³ÔªÂ�  ÊÒ¢Ò  ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ� àÅ¢·Õè  234-2-012317  ÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ́ ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ́   ·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ

·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å  ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹

ÊíÒ¤ÑÞ  

ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá Œ̈§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§

ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 
¢ŒÍá¹Ð¹íÒáÅÐá¨Œ§à¾×èÍ·ÃÒº 

ÊíÒËÃÑºËŒÍ§¾Ñ¡áºº 3 àµÕÂ§ (TRP) ÁÕºÃÔ¡ÒÃà©¾ÒÐºÒ§âÃ§áÃÁà·‹Ò¹Ñé¹ ¡Ã³Õà´Ô¹·Ò§à»š¹¼ÙŒãËÞ‹ 3 ·‹Ò¹ á¹Ð¹íÒãËŒ·‹Ò¹à»�´ËŒÍ§¾Ñ¡ 
à»š¹ 2 (1 TWIN + 1SGL) ËŒÍ§¨ÐÊÐ´Ç¡¡Ñº·‹Ò¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¡Ã³Õ·ÕèÅÙ¡¤ŒÒ¾Ñ¡ËŒÍ§ 3 ·‹Ò¹áÅÐºÒ§âÃ§áÃÁäÁ‹ÁÕËŒÍ§ 3 àµÕÂ§ºÃÔ¡ÒÃ·íÒãËŒµŒÍ§
à»�´ºÃÔ¡ÒÃà»š¹ËŒÍ§ 1TWN + 1SGL·Ò§ºÃÔÉÑ·¢Íà¡çº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§µÒÁË¹ŒÒ§Ò¹ 

¡Ã³Õà´Ô¹·Ò§à»š¹µÑëÇ¡ÃØ�» ËÒ¡ÍÍ¡µÑëÇáÅŒÇäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢Í¤×¹à§Ô¹ä´ŒáÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ä´Œ 

¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§à¾×èÍâËÅ´ ãËŒ·‹Ò¹ÅÐ 1 ãº ¹éíÒË¹Ñ¡äÁ‹à¡Ô¹ 20 ¡.¡.µ‹Íãº / ¡ÃÐà»‰Ò¶×Í¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ (Hand carry)  
  ¹éíÒË¹Ñ¡µŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹ 7 ¡.¡. /1ãº  

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 

¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑºâ´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ TURKISH AIRLINE ªÑé¹»ÃÐËÂÑ́  (ECONOMY CLASS) ·ÕèÃÐºØÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ä»¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¤³Ð  

¤‹ÒÀÒÉÕÊ¹ÒÁºÔ¹·Ø¡áË‹§µÒÁÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ� 

¤‹ÒÃ¶»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ¹íÒà·ÕèÂÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ¤¹¢ÑºÃ¶·ÕèªíÒ¹ÒÞàÊŒ¹·Ò§  

¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹ ã¹âÃ§áÃÁµÒÁ·ÕèÃÐºØã¹ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍÃÐ´Ñºà·ÕÂºà·‹Ò 

¤‹ÒÍÒËÒÃ·Ø¡Á×éÍ·ÕèÃÐºØµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ (ºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒ´×èÁº¹Ã¶ 1 ¢Ç´àÅç¡/·‹Ò¹/ÇÑ¹ áÅÐ ã¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ 1 ¢Ç´ãËÞ‹µ‹Í 4 ·‹Ò¹) 

¤‹ÒºÑµÃà¢ŒÒªÁÊ¶Ò¹·ÕèáÅÐ¡ÒÃáÊ´§·Ø¡áË‹§·ÕèÃÐºØµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ 
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¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§Ç§à§Ô¹ 1,000,000 ºÒ· ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ 500,000 ºÒ· Ç§à§Ô¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÍÒËÒÃ 
à»š¹¾ÔÉ (â´Âá¾·Â�¨ÐµŒÍ§ÃÐºØã¹ãºÃÑºÃÍ§á¾·Â�Ç‹Ò ”ÍÒËÒÃà»š¹¾ÔÉà·‹Ò¹Ñé¹”) 
(ËÁÒÂàËµØ : ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÔµÔàËµØÊíÒËÃÑºà´ç¡·ÕèÁÕÍÒÂØµèíÒ¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹ áÅÐ ¼ÙŒãËÞ‹ÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò 75 »‚·Ò§ºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹Ï¨Ðª´ãªŒ¤‹ÒÊÔ¹äËÁ
·´á·¹à¾ÕÂ§¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§ÊÑÞÞÒÏ) 

**»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè·íÒ¨Ò¡àÁ×Í§ä·Â äÁ‹¤ÃÍº¤ÅØÁ¡ÒÃ¢Öé¹ºÍÅÅÙ¹áÅÐà¤Ã×èÍ§Ã‹Í¹·Ø¡»ÃÐàÀ· ´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍ Optional Tour 

¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº´ØÅÂ¾Ô¹Ô̈ ¢Í§·‹Ò¹** 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéäÁ‹ÃÇÁ 

¤‹ÒË¹Ñ§Ê×ÍË¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·Ò§ 

¤‹Ò¹éíÒË¹Ñ¡¢Í§¡ÃÐà»‰Òà Ố¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô¹¡Ç‹ÒÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¡íÒË¹´ (20¡ÔâÅ¡ÃÑÁµ‹Í·‹Ò¹) 

¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇµ‹Ò§æ àª‹¹ ¤‹Ò«Ñ¡ÃṌ  ¤‹Òâ·ÃÈÑ¾·�¤‹ÒÍÒËÒÃÊÑè§¾ÔàÈÉ, ¤‹ÒÁÔ¹ÔºÒÃ�ã¹ËŒÍ§¾Ñ¡  

¤‹ÒÍÒËÒÃ·ÕèäÁ‹ä Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ, ¤‹Òâ·ÃÈÑ¾·� ¤‹Ò«Ñ¡ÃÕ´ ÏÅÏ 

¤‹ÒÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 7% áÅÐÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè ‹̈ÒÂ 3% 

 ¤‹ÒÂ¡¢¹¡ÃÐà»‰Òà Ố¹·Ò§·‹Ò¹ÅÐ 1 ãº â´Âà©ÅÕèÂ 1 USD / ·‹Ò¹ ¡Ã³ÕãªŒºÃÔ¡ÒÃ BELL BOY ¢Í§áµ‹ÅÐâÃ§áÃÁ 

 ¤‹Ò·Ô»ÁÑ¤¤Øà·È¡�·ŒÍ§¶Ôè¹ ¤¹¢ÑºÃ¶ ËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃ�ä·Â ·‹Ò¹ÅÐ 70 àËÃÕÂÞ´ÍÅÅ‹ÒÃ�ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò (USD) /·ÃÔ»/·‹Ò¹ µÒÁ¸ÃÃÁ

à¹ÕÂÁ 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) หรือ คาํนวนเป็น

เงินไทยประมาณ 2,310 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา

ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอคาํแนะนําในการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า 

¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡ 

¡Ã³Õà´Ô¹·Ò§à»š¹µÑëÇ¡ÃØ�» ËÒ¡ÍÍ¡µÑëÇáÅŒÇäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢Í¤×¹à§Ô¹ä´ŒáÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ 

Â¡àÅÔ¡ËÅÑ§¨Ò¡ÇÒ§à§Ô¹ÁÑ́ ¨íÒ ºÃÔÉÑ·Ï¨Ð¤Ố ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ·Õèà¡Ố ¢Öé¹¨ÃÔ§ ³ ÇÑ¹¹Ñé¹ ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ ¤×¹à§Ô¹ä´Œ (µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ ¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹, 
¤‹ÒÇÕ«‹Ò, ¤‹ÒÁÑ́ ¨íÒËŒÍ§¾Ñ¡ à»š¹µŒ¹)  

Â¡àÅÔ¡ËÅÑ§¨Ò¡¨‹ÒÂà§Ô¹àµçÁ¨íÒ¹Ç¹ ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹·Ñé§ËÁ´ã¹·Ø¡¡Ã³Õ 
¡Ã³Õà¨çº»†ÇÂ ¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§ä´Œ «Öè§µŒÍ§ÁÕãºÃÑºÃÍ§á¾·Â�¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÑºÃÍ§ ºÃÔÉÑ·¨Ð·íÒàÃ×èÍ§Â×è¹àÍ¡ÊÒÃä»ÂÑ§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ 
âÃ§áÃÁ áÅÐã¹·Ø¡æ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ à¾×èÍãËŒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÕ¡¤ÃÑé§ ·Ñé§¹Õé ÍÒ¨¨ÐµŒÍ§ãªŒÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ «Öè§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶á¨Œ§ä´ŒÇ‹Ò
ÊÒÁÒÃ¶¤×¹à§Ô¹ä´Œ·Ñé§ËÁ´ËÃ×ÍºÒ§Ê‹Ç¹ ËÃ×ÍäÁ‹ä´ŒàÅÂ à¾ÃÒÐ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐµÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ âÃ§áÃÁáÅÐã¹·Ø¡æ
ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æà»š¹ÊíÒ¤ÑÞ 

***ËÁÒÂàËµØ*** 

ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡‹Í¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 15 ÇÑ¹ ã¹¡Ã³Õ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·íÒ¡ÃØ�»ä´ŒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 20 ·‹Ò¹  «Öè§ã¹¡Ã³Õ¹Õé·Ò§
ºÃÔÉÑ·Ï ÂÔ¹´Õ¤×¹à§Ô¹ãËŒ·Ñé§ËÁ´ ËÃ×Í¨Ñ́ ËÒ¤³Ð·ÑÇÃ�Í×è¹ãËŒ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃ 

 ã¹¡Ã³Õ·Õè¤³ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§µèíÒ¡Ç‹Ò 15 ·‹Ò¹ ËÃ×ÍÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¨ÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢¹Ò´¢Í§¾ÒË¹Ð·ÕèãªŒã¹
¡ÒÃ¹íÒà·ÕèÂÇ µÅÍ´ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ� â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 

ã¹¡Ã³Õ·Õè¤³ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§µèíÒ¡Ç‹Ò 15 ·‹Ò¹ ËÃ×ÍµèíÒ¡Ç‹ÒÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ·Ò§¼ÙŒ̈ Ñ́ ÃÒÂ¡ÒÃ ¢Í¾Ô¨ÒÃ³ÒÂ¡àÅÔ¡
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ËÃ×Í àÃÕÂ¡à¡çº¤‹Ò·ÑÇÃ�à¾ÔèÁàµçÁ µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ºÒ§»ÃÐ¡ÒÃã¹·ÑÇÃ�¹Õé àÁ×èÍà¡Ô´àËµØ¨íÒà»š¹ÊØ´ÇÔÊÑÂ¨¹äÁ‹ÍÒ¨á¡Œä¢ä´ŒáÅÐ¨ÐäÁ‹
ÃÑº¼Ô´ªÍºã´æ ã¹¡Ã³Õ·ÕèÊÙÞËÒÂ ÊÙÞàÊÕÂËÃ×Íä´ŒÃÑººÒ´à¨çº·Õè¹Í¡àË¹×Í¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃ�áÅÐàËµØÊǾ ÇÔÊÑÂºÒ§»ÃÐ¡ÒÃ àª‹¹ 
¡ÒÃ¹Ñ́ ËÂǾ §Ò¹ ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ ¡ÒÃ¨ÅÒ¨Å µ‹Ò§æ  
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ºÃÔÉÑ·Ï äÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒàÊÕÂËÒÂã¹àËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ » Ô̄ÇÑµÔ áÅÐÍ×è¹ æ ·Õè¹Í¡àË¹×Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¢Í§·Ò§
ºÃÔÉÑ·ÏËÃ×Í¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂà¾ÔèÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ò§µÃ§ ËÃ×Í·Ò§ÍŒÍÁ àª‹¹ ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂ ¡ÒÃ¶Ù¡·íÒÃŒÒÂ ¡ÒÃÊÙÞËÒÂ ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ ËÃ×Í ÍØºÑµÔàËµØµ‹Ò§ æ 

ÃÒ¤Ò¹Õé¤Ố µÒÁÃÒ¤ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ³ »˜̈ ¨ØºÑ¹ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºÃÒ¤ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃÊÙ§¢Öé¹ µÒÁÍÑµÃÒ¤‹Ò¹éíÒÁÑ¹ ËÃ×Í ¤‹Òà§Ô¹
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ·Ò§ºÃÔÉÑ· Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨Ð»ÃÑºÃÒ¤ÒµÑëÇ µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇ 

à¹×èÍ§¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ�¹Õéà»š¹áººàËÁÒ¨‹ÒÂàºḉ àÊÃç̈  ËÒ¡·‹Ò¹ÊÅÐÊÔ·¸Ôì¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃã´æµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ ËÃ×Í ¶Ù¡»¯ÔàÊ¸¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·È
äÁ‹Ç‹Òã¹¡Ã³Õã´¡çµÒÁ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹¤×¹à§Ô¹ã¹·Ø¡¡Ã³Õ 

ËÒ¡ÅÙ¡¤ŒÒ·‹Ò¹ã´ Â×è¹ÇÕ«‹ÒáÅŒÇäÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ ÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§ªíÒÃÐ¤‹ÒÁÑ́ ¨íÒ·Õè 15,000 ºÒ· áÅÐ¤‹ÒÇÕ«‹ÒµÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹±ÙµÏ àÃÕÂ¡à¡çº 

¢ŒÍÁÙÅÊíÒ¤ÑÞà¡ÕèÂÇ¡Ñº âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡ ·Õè·‹Ò¹¤ÇÃ·ÃÒº 

1. à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÇÒ§á¼¹¼Ñ§ËŒÍ§¾Ñ¡¢Í§áµ‹ÅÐâÃ§áÃÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ Ö̈§ÍÒ¨·íÒãËŒËŒÍ§¾Ñ¡áººËŒÍ§à ṌèÂÇ (Single) , ËŒÍ§¾Ñ¡¤Ù‹

áºº 2 ·‹Ò¹ (Twin/Double) áÅÐ ËŒÍ§¾Ñ¡áºº 3 ·‹Ò¹ / 3 àµÕÂ§ (Triple Room) ËŒÍ§¾Ñ¡áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ· ÍÒ¨¨ÐäÁ‹µÔ´¡Ñ¹ 
ËÃ×Í ÍÂÙ‹¤¹ÅÐªÑé¹¡Ñ¹ áÅÐºÒ§âÃ§áÃÁÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÁÕËŒÍ§¾Ñ¡áºº 3 ·‹Ò¹ «Öè§¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃà¢ŒÒ¾Ñ¡ 3 ·‹Ò¹ ÍÒ¨¨ÐµŒÍ§à»š¹ 1 

àµÕÂ§ãËÞ‹ ¡Ñº 1 àµÕÂ§¾ÑºàÊÃÔÁ ËÃ×Í ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»š¹µŒÍ§áÂ¡ËŒÍ§¾Ñ¡ à»š¹ ËŒÍ§¤Ù‹ 1 ËŒÍ§ (Twin/Double) áÅÐ ËŒÍ§à ṌèÂÇ 
1 ËŒÍ§ (Single) äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¾ÔèÁµÒÁ¨ÃÔ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ

ËÃ×ÍàÍàÂ‹¹µ� 
2. âÃ§áÃÁã¹ÂØâÃ»Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÁÕà¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ à¹×èÍ§¨Ò¡ÍÂÙ‹ã¹á¶º·ÕèÁÕÍØ³ËÀÙÁÔµèíÒ  

3. ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ§Ò¹ Ñ̈́ »ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ (Trade Fair) à»š¹¼ÅãËŒ¤‹ÒâÃ§áÃÁÊÙ§¢Öé¹ÁÒ¡áÅÐËŒÍ§¾Ñ¡ã¹àÁ×Í§àµçÁ ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹
ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ËÃ×ÍÂŒÒÂàÁ×Í§à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

4. âÃ§áÃÁã¹ÂØâÃ»·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹ÍÒ¤ÒÃáºº Ñ́é§à ỐÁ (Traditional Building) ËŒÍ§·Õèà»š¹ËŒÍ§à ṌèÂÇÍÒ¨à»š¹ËŒÍ§·ÕèÁÕ¢¹Ò´¡Ð·Ñ́
ÃÑµ áÅÐäÁ‹ÁÕÍ‹Ò§ÍÒº¹éíÒ «Öè§¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃÍÍ¡áºº¢Í§áµ‹ÅÐâÃ§áÃÁ¹Ñé¹æ áÅÐËŒÍ§áµ‹ÅÐËŒÍ§ÍÒ¨ÁÕÅÑ¡É³Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ 

¢ŒÍÁÙÅÊíÒ¤ÑÞà¡ÕèÂÇ¡Ñº ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ·Õè·‹Ò¹¤ÇÃ·ÃÒº 

1. à¡ÕèÂÇ¡Ñº·Õè¹Ñè§º¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ºÑµÃâ´ÂÊÒÃ à»š¹áººËÁÙ‹¤³Ð (ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ) ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ Ö̈§¢Í
Ê§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃàÅ×Í¡·Õè¹Ñè§º¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹·Ø¡¡Ã³Õ áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¾ÂÒÂÒÁãËŒÁÒ¡·ÕèÊǾ  ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒà Ố¹·Ò§·ÕèÁÒ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ ä Œ́

¹Ñè§ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ ËÃ×Í ã¡ÅŒ¡Ñ¹ãËŒÁÒ¡·ÕèÊǾ à·‹Ò·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶·íÒä Œ́ 
2. ¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹à»š¹ÍÔÊÅÒÁ ËÃ×Í á¾ŒÍÒËÒÃºÒ§»ÃÐàÀ· â»Ã´ÃÐºØÁÒãËŒªÑ́ à¨¹ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Í§ ¡Ã³Õ·Õè

á Œ̈§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¡‹Í¹à Ố¹·Ò§¡Ð·Ñ¹ËÑ¹ ÍÒ¨ÁÕ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂà¾ÔèÁà¾×èÍªíÒÃÐ¡ÑºàÁ¹ÙãËÁ‹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ à¾ÃÒÐàÁ¹Ùà¡‹Ò¢Í§¤³Ð äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
Â¡àÅÔ¡ä Œ́ 

3. ºÑµÃâ´ÂÊÒÃâ´Âà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑº ¾ÃŒÍÁ¤³Ð ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´ (Economy Class) ¡Ã³ÕµŒÍ§¡ÒÃ 
Upgrade à»š¹ ªÑé¹ Ø̧Ã¡Ô¨ (Business Class) ¡ÃØ³ÒµÔ´µ‹Íà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ ¡Ã³Õ¹Õé ¤ÇÃá Œ̈§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¡‹Í¹·Ò§ºÃÔÉÑ·

Ï ÍÍ¡ºÑµÃâ´ÂÊÒÃ ¾ÃŒÍÁ¤³Ð ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´ (Economy Class) »ÃÐÁÒ³ 20-30 ÇÑ¹¡‹Í¹ÍÍ¡à Ố¹·Ò§ ËÒ¡ÍÍ¡ºÑµÃ
â´ÂÊÒÃ ¾ÃŒÍÁ¤³Ð ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´ (Economy Class) àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ ºÒ§¡Ã³ÕÍÒ¨äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ Upgrade ä Œ́ â´Â·Ñé§¹Õé¡ÒÃ

µÑ́ ÊÔ¹ã¨ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº ǾÅÂ¾Ô¹Ô¨¢Í§à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ 
4. ºÑµÃâ´ÂÊÒÃ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÊÐÊÁäÁÅ�ä Œ́ à¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹ºÑµÃâ´ÂÊÒÃª¹Ô´ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ (µÑëÇ¡ÃØ�» ÃÒ¤Ò

»ÃÐËÂÑ́ ·ÕèÊǾ ) 
 

Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§µŒÍ§ÁÕÍÒÂØàËÅ×ÍãªŒ§Ò¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹ ¹Ñº¨Ò¡ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ 

áÅÐÁÕË¹ŒÒ·ÕèàËÅ×ÍäÇŒ»ÃÐ·ÑºµÃÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2 Ë¹ŒÒ 

** ¡Ã³Õ ¶×ÍË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§µ‹Ò§ªÒµÔ â»Ã´ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ ** 

 

**ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ ÁÕä¿Å�·à´Ô¹·Ò§ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈËÃ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÇÑ¹à´Ô¹·Ò§·Õè·‹Ò¹ä´Œ·íÒ

¡ÒÃ¨Í§äÇŒ¡Ñº·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¡ÃØ³Òá¨Œ§ãËŒ¡Ñº·Ò§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·ÃÒº ¡‹Í¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¤‹ÒµÑëÇ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¶ŒÒà¡Ố

¢ŒÍ¼Ố ¾ÅÒ´ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃÃÑº¼Ố ªÍº·Ø¡¡Ã³Õ** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์     วนัเดินทาง         

ช่ือผูติ้ดต่อ     โทร     แฟกซ ์      

ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร            

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

 อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั              ไม่ทานเน้ือหม ู           ไม่ทานสตัวปี์ก             ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด    

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ     ผูจ้อง         

                                (    )   

                          วนัท่ี      

 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป ขอบคุณทุกทานที่ใหเกียรติใชบริการ
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